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Stunden har nu kommit. Spänningen ligger i luften. För första gången finns flertalet av de sociala företagen i Sverige samlade på samma
yta. För första gången finns de sociala företagens bredd samlade. För
första gången får du chansen att besöka sociala företag på en egen
mässa.
Det var sent på hösten 2006 som SKOOPI – Sociala arbetskooperativens
intresseorganisation – gjorde slag i saken. En projektansökan skickades
till Allmänna arvsfonden där mässan skulle ingå som en del av projektet
”Självständighet, oberoende och samarbete i sociala arbetskooperativ”.
Målet var satt. SKOOPI skulle arrangera en mässa, enbart för sociala arbetskooperativ, endast för SKOOPIs medlemmar. NTG Socialt företagande och Nutek tyckte idén var bra och ville vara med. Mässan utvidgades
genom detta till att innefatta alla sociala företag, inte bara sociala arbetskooperativ.
Allmänna arvsfonden tyckte att projektidén var bra och planerna sattes i
rullning; en mässgrupp och en grupp som tog fram designen för mässan
bildades, en väldans massa saker skulle ordnas. Oj, då! Det här kommer
att bli mycket större än vad som var tänkt från början. Mycket mer, mycket
roligare! Fler som kan vara med och visa upp sig, fler som kan komma och
se vad sociala företag gör och är, fler som får möjlighet att träffa alla dessa
kreativa företagare.
Vi på SKOOPI och våra samarbetspartners är stolta och glada över att få
välkomna dig till Socialaföretagsmässan 2008!
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Välkomna…
… till denna mässtidning, till Socialaföretagsmässan 2008 och givetvis till sociala arbetskooperativ och
andra sociala företag.
Företagande med tydliga sociala och
samhälleliga mål finns i många länder och på flera olika kontinenter. Att
nationellt samlas till en mässa för företagen är däremot mer eller mindre
unikt. Det gör det här evenemanget
och den här tidningen lite extra rolig
och spännande.
Alla vi som arrangerar, deltar och
skriver vill visa vad vi gör, hur vi gör
det och varför vi gör det. Även om vi
förstås gör olika saker på olika sätt
finns det flera saker som är gemensamma, som är lika. Det finns också
mycket vi gör tillsammans, och just
tillsammans är en mycket grundläggande del i socialt företagande och
sociala arbetskooperativ i Sverige.
Ibland talar vi till och med om en
svensk modell, det finns mycket att
tala om och mycket att berätta. Kanske finns många frågor att ställa och
att besvara. Detta finns det möjlighet
till dessa dagar i november.
Väl mött på Kulturhuset i Stockholm!
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SOCIALA FÖRETAG OCH
SOCIALA ARBETSKOOPERATIV
Sociala arbetskooperativ - en del av
de sociala företagen

Sociala företag startas för att människor som annars inte får något jobb ska
kunna arbeta utifrån sina förutsättningar.
Många människor vill och kan arbeta
fast inte i den takt som ofta krävs på dagens arbetsmarknad, det behövs alternativ där det går att jobba i den takt man
orkar med. De sociala företagen skapar
arbeten och företag där medarbetarna
står i centrum och har en stor delaktighet
i besluten om hur företaget skall drivas.

ha makt och möjlighet att påverka sin
vardag och sitt arbetsliv är en av byggstenarna för empowerment – egenmakt.

De flesta sociala företag drivs som sociala arbetskooperativ och grundar sitt
arbete i de kooperativa principerna som
demokrati, samarbete, självständighet,
medlemmarnas ekonomiska delaktighet
med mera. Det är en garanti för att de
som arbetar i företaget har ett stort inflytande och makt över utvecklingen. Att

De sociala företagen har alltid minst två
affärsidéer. Alla är de arbetsintegrerande, arbetar med rehabilitering, arbetsträning och stöd till människor som av
olika anledningar kommit utanför den
ordinarie arbetsmarknaden. Genom att
sälja platser till det offentliga eller genom andra former av samarbeten är de
sociala företagen utförare av en del av
det stöd som samhället skall bidra med. I
de sociala företagen är det ofta personer
som har egen erfarenhet av arbetslöshet,
långtidssjukskrivning, förtidspension eller social utsatthet som stödjer andra att
komma tillbaka till ett arbetsliv. Det ger
en annan tyngd i ord som självhjälp och
empowerment när man arbetar tillsammans och ser att andra klarat av att ändra
sin livssituation.

FAKTA

KONTAKT

•

Det finns cirka 150 sociala företag i
Sverige, av dem är cirka 100 sociala
arbetskooperativ.

•

4-5 000 personer
ciala företagen.

•

För nästan alla anställda har företagen någon form av anställningsstöd som t.ex. lönebidrag.

•

Många personer arbetar i sociala
företag i stället för att delta i någon
form av sysselsättning genom kommunen eller arbetsförmedlingen och
har sin försörjning genom socialförsäkringssystemet.

arbetar

i de so-

Coompanion – kooperativ utveckling
finns över hela landet och ger rådgivning vid start och utveckling av kooperativa företag.
www.coompanion.se
Nutek – Verket för näringslivsutveckling stödjer socialt företagande på olika
sätt och om det blir ett program för utveckling av socialt företagande kommer
Nutek att ansvara för det.
www.nutek.se
ESF-rådet Europeiska socialfonden ger
finansiering till projekt för integration
på arbetsmarknaden.
www.esf.se
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Eva Carlsson, SKOOPI

Det är en stor variation i de andra affärsidéer som sociala företag arbetar med.
Det styrs av arbetsgruppens kunskaper
och intressen och av marknaden runt
omkring, precis som för alla andra företag. På en plats kan det vara en succé att
starta ett hunddagis medan det på en annan plats kanske redan finns för många.
Det finns sociala företag som arbetar
med fastighetsskötsel, trädgårdstjänster,
bed & breakfast, kopiering, café, utbildning, klottersanering, datoråtervinning,
hantverk, tillgänglighet, turism och
mycket annat. Det viktiga är att det är
en affärsidé som arbetsgruppen kan utveckla och sälja med bra kvalitet och att
det finns kunder som vill köpa det man
producerar.

KFO – Kooperationens arbetsgivarorganisation ger stöd och råd i arbetsgivarfrågor.
www.kfo.se
SKOOPI – Sociala arbetskooperativens
intresseorganisation ger stöd till sociala
arbetskooperativ och driver intressepolitiska frågor.
www.skoopi.coop

SKOOPI

Eva Carlsson

SKOOPI är de sociala arbetskooperativens intresseorganisation där medlemmarna samlas för att dela erfarenheter
och tillsammans driva gemensamma frågor. SKOOPI arbetar på två plan, med
stöd, utbildning och nätverksskapande
arbete för medlemmarna och med intressepolitiskt arbete.
De senaste åren har SKOOPI blivit en kraft
att räkna med i debatten om en arbetsmarknad för alla. Representanter från SKOOPI
deltar i diskussioner på närings- och socialdepartementet och har skrivit remissvar på
flera utredningar. Genom SKOOPIs nätverk
av sociala arbetskooperativ får organisationen stor kunskap om de problem som företagen och dess medlemmar ställs inför och
kan driva gemensamma frågor politiskt.
SKOOPI deltog i projektet NTG Socialt
företagande som avslutades förra året, genom det kontaktnät som skapades där har

vi tillsammans varit med och påverkat utformningen av det program för utveckling
av socialt företagande som regeringen nu
arbetar med.
Behovet av utbildning och rådgivning hos
medlemmarna är stort. SKOOPI har genom
olika projekt kunnat göra utbildningar i föreningskunskap, kooperativa värderingar,
marknadsföring med mera.
SKOOPI är
en demokratiskt uppbyggd ideell förening
där det står i stadgarna att majoriteten av
styrelsen bör bestå av kooperatörer. Det är
en grundpelare i hela modellen med sociala
arbetskooperativ, att det är de som arbetar i
företagen och i organisationen som faktiskt
har makten.
En av SKOOPIs viktigaste funktioner är att
skapa mötesplatser för medlemmarna och
en gemenskap, som i sin tur leder till att
stärka identiteten som kooperativa företagare. Att ändra synen på sig själv och andra

5

från brukare, klient, missbrukare, patient eller kåkfarare till kooperativ företagare, det
är empowerment i praktiken.

SKOOPI
Lagerlöfsgatan 8
112 60 STOCKHOLM
Tfn. 08-32 72 30
www.skoopi.coop

varför regeringen på olika sätt vill stimulera till start av sociala företag. Vi kan
alla bli företagare efter var och ens förmåga. Att bli företagare ska aldrig vara
omöjligt i Sverige.
En av alliansens viktigaste uppgifter är att
bryta det utanförskap som präglar många
människors liv. Det är av stort värde både
för den enskilde och för samhället att meningsfulla arbeten skapas för dem som vill
jobba trots att man har en begränsad arbetsförmåga. För varje person som kan bidra i
arbetslivet genom ett jobb i ett socialt företag, är det inte bara en investering i livskvalitet och hälsa för individen utan också en

REGERINGEN SATSAR PÅ
SOCIALT FÖRETAGANDE!
Maud Olofsson, näringsminister
Regeringen vill att alla som vill ska ha
möjlighet att bli entreprenörer och företagare. Då menar vi verkligen alla, även
dom personer som idag står längst från
arbetsmarknaden. Det är ett viktigt skäl

fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick i år i uppdrag att genomföra en tvåårig försöksverksamhet med
upphandling av alternativa insatser för långtidssjukskrivna, personer med tidsbegränsad
sjukersättning samt personer med aktivitetsersättning med särskilt fokus på sociala företag. Dessutom har Arbetsförmedlingen fått i
uppdrag att upphandla tjänster från privata
aktörer (t.ex. sociala företag) för personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Nu tar regeringen ytterligare ett steg och
öppnar för nya grepp för att bryta utanförskapet genom det sociala företagandet. Ett
första steg var att ge fyra myndigheter i
uppdrag att utarbeta förslag på insatser som
stimulerar till att fler sociala företag startar
och växer. I våras överlämnades förslaget
till Regeringskansliet och därefter har en intern arbetsgrupp tillsatts. Vi planerar att presentera en handlingsplan för sociala företag
inom kort innehållande en mängd åtgärder
som regeringen avser vidta.

samhällsekonomisk lönsam investering.
Regeringen har sedan sitt tillträde genomfört ett antal åtgärder för att öppna och effektivisera arbetsmarknadspolitiken för att
verkligen nå ut till de människor som inte

Fakta om regeringsprogrammet
Förslag till Program för fler och växande sociala företag.

om förändringar i regler och åtgärder inom
till exempel arbetsmarknadspolitiken.

I slutet av 2007 fattade regeringen beslut om
att ge Nutek i uppdrag att tillsammans med
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
Socialstyrelsen ta fram ett förslag på hur
man kan stötta sociala företag. Programmet
skulle ha som mål att det ska starta fler sociala företag och för att de som redan finns
ska kunna växa och bli starkare. När arbetet
började bjöds också Sveriges Kommuner
och Landsting in att vara med. Sociala företag, intresseorganisationer (t ex Skoopi) och
företagsstödjande aktörer (t ex Coompanion) hade redan innan deltagit i att ta fram
kunskap, underlag och förslag.

Det femåriga programförslaget innehåller 3
delprogram:

Ett förslag till långsiktigt program överlämnades till regeringen i maj 2008. När detta
skrivs i september har inget beslut om genomförande fattats.
Förslaget innehåller flera olika delar. Dels
ett förslag till 5-årigt program med aktiviteter till stöd för utvecklingen av nya och befintliga företag men också ett antal förslag

1. Sektorsövergripande samverkan och utbildningsinsatser i offentlig förvaltning.
Målet är att genom samverkan mellan myndigheter och sociala företag minska hindren
och förbättra förutsättningarna för att starta,
driva och utveckla sociala företag. Ökad
kunskap om socialt företagande hos företrädare för myndigheterna tillsammans med
ökad kunskap om hur de egna regelverken
och insatserna kan användas behövs också
för att stimulera utvecklingen.
2. Programinsatser riktade till potentiella
och etablerade sociala företag.
Ett mål är att säkra att det finns tillgång till
stöd och rådgivning för de som vill starta
sociala företag i hela landet. Ett annat är
öka möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling för sociala företag för att

6

stärka affärsutvecklingen och medarbetarnas kompetens. Delprogrammet innehåller
också förslag på medel till förstudier och
projekt för start av nya sociala företag och
till metodutveckling, affärsutveckling, samverkan med övrigt näringsliv, metoder för
överföring av affärsidéer mm.
3. Lärande, statistikutveckling och initiering
av behovsmotiverad forskning.
Målet är att börja utveckla systematiserad
kunskap om det sociala företagandets betydelse för individer, arbetsmarknaden och
tillväxten. Ett första mål att utveckla samhällets statistik om sociala företag.
Ett annat förslag handlar om att tydliggöra
det arbetsintegrerande sociala företagandet
genom till exempel särskilda regelverk i
form av en förordning. Andra förslag syftar
till att skapa regler och förutsättningar som
underlättar för fler grupper att komma i arbete genom sociala företag och bättre möjligheter till finansiering av handledare och
andra stödresurser. Programmet finns att
ladda ner från www.nutek.se/publikationer.

Sociala företag bör vara en viktig del i
en socialdemokratisk politik för att möta
de nya utmaningar som både arbetsmarknads- och välfärdspolitiken står inför. Ska vi klara framtida välfärd måste
vi ta tillvara allas vilja och förmåga att
vara med och bidra till arbete och delaktighet i samhällsbygget.
Sociala företag är en företagsform som ger
alla medarbetare förutsättningar att bidra
efter förmåga. Genom att medarbetarnas
delaktighet är viktigare än vinsten så öppnar
de sociala företagen nya möjligheter för de
som i dag ställs utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Vi är övertygade om att den rollen för de
sociala företagen blir allt viktigare i framtiden. Välfärdspolitikens insatser för dem
som står längst från arbetsmarknaden bör

involvera och samspela med de sociala företagen. Det kan handla om att insatser för
rehabilitering och arbetsprövning också kan
användas för arbete i sociala företag. De sociala företagen bör kunna fungera som ett av
flera instrument i den kedja av insatser som
krävs för att komma vidare till arbete.
Vi tror också att det behövs ytterligare
en pusselbit i en aktiv arbetslinje i arbetsmarknadspolitiken. Någon form av alternativ arbetsmarknad för dem som står längst
från arbetsmarknaden. Här ser vi stora utvecklingsmöjligheter i en ökad samverkan
mellan de sociala företagen och arbetsmarknadspolitiken. Vi vill därför göra det
enklare att starta sociala företag genom att

sociala företagen ger:
– Lagen om offentlig upphandling (LOU)
bör inte tillämpas inom vård och omsorg
lika lite som inom utbildning och förskola.
Det skulle öppna för fler ”brukarägda” sociala företag.
– Se över reglerna för ersättningen i de olika
välfärdssystemen så att det går att kombinera med arbete eller i vissa fall växlas med
lön i sociala företag.
– Satsa på mer av forskning och kunskapsuppbyggnad om socialt företagande som
möjliggör för beslutfattare att skapa goda
utvecklingsmöjligheter för de sociala företagen och reellt likvärdiga villkor med
andra företag.

ALLA SOM VILL OCH KAN
SKA VARA MED OCH BIDRA

Ylva Johansson, v. ordf. Socialutskottet (s) & Tomas Eneroth, v. ordf. Näringsutskottet (s)
stärka rådgivningen kring och kunskapen
om möjligheterna till socialt företagande.
Avslutningsvis tre exempel på konkreta
politiska förslag som vi nu diskuterar för att
bättre ta tillvara de möjligheterna som de
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SOCIAL REDOVISNING
Social redovisning är en självutvärderande metod för att planera, mäta och utvärdera den sociala verksamheten. Genom
att mäta sociala mål kan viktiga områden
föras fram, som t.ex. trivsel på arbetet,
kommunikation, vilken arbetsfördelning
som finns i verksamheten. Det är de som
arbetar i och nära organisationen, intressenterna, som sätter upp de sociala målen. Sedan mäts och utvärderas hur väl
man har uppnått dessa mål.
Fyra sociala arbetskooperativ jobbade med
social redovisning i ett av SKOOPIs projekt.
Kooperativen valde olika utgångspunkter
för sin redovisning. Här är ett par exempel.
Hantverkskooperativet Unitis i Ljusdal valde att undersöka hur deras möten med omvärlden såg ut och hur det påverkade deras
känsla av medborgarskap i samhället. Genom att räkna antalet kontakter med andra
människor och göra enkäter till sina kunder,
tjänstemän i kommunen och andra företagare upptäckte de att det fanns en mycket
positiv inställning till kooperativet. Antalet
möten med andra och att de var delaktiga i
ett större sammanhang, gjorde att kooperatörerna fick en större känsla av medborgarskap och av att vara delaktiga i samhället.
Genom social redovisning fick de konkreta

bevis för vad de tidigare haft en känsla av
men inte kunnat sätta ord på och självkänslan hos kooperatörerna stärktes rejält.
En del av den sociala redovisningen är att
göra en intressentkarta. Kooperativ Valborg
gjorde en inventering av alla sina kontakter
och bjöd in nyckelpersoner till två seminarier. Samtliga närvarande var överens om att
Kooperativ Valborg hade haft en banbrytande betydelse som visat att det finns en framtid även för den som aldrig fått en chans på
arbetsmarknaden. Genom att få kontakt med
Kooperativ Valborg hade flera beslutsfattare förstått att
sociala arbetskooperativ är en bra
modell
för att
skapa
arbete.
De ville
att Kooperativ Valborg
skulle sprida
mer information om sitt arbete. Kooperativet fick insikt om
att de haft en större
påverkan på omgiv-

Eva Carlsson, SKOOPI
ningen än vad de hade en aning om.
Meningen med social redovisning är att
förbättra arbetet i organisationen/företaget,
både den sociala delen och den affärsmässiga. Genom att vara öppen och redovisa
resultatet av den sociala redovisningen för
dem som arbetar i kooperativet, samt de
som berörs utanför kooperativet, får man
fram många synpunkter på hur jobbet kan
förbättras. Resultatet får en demokratisk
förankring eftersom det arbetats fram kollektivt inom organisationen/företaget och
förändringar blir då lättare att
genomföra.

Rapporter
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ALLMÄNNA
ARVSFONDEN
Arvsfonden driver sedan åttio år tillbaka
samhällsutvecklingen framåt för barn,
ungdom och personer med funktionsnedsättning.
Många nyskapande projekt som startat med
stöd ur fonden har så småningom blivit etablerade verksamheter som lever vidare år
från år. Det är inte alla som vet att färdtjänst,
personlig assistans, BRIS, Cirkus Cirkör,
Friends och Lugna gatan en gång i tiden
startade som arvsfondsprojekt.
Det finns två sorters stöd - projektstöd och
lokalstöd. Den verksamhet som får stöd ska
vara nyskapande och utvecklande, och ligga
utanför organisationens vanliga verksamhet.
Det kan till exempel handla om att pröva en
ny metod eller en helt ny verksamhet. Det
kan också handla om att vidareutveckla en

NUTEK

Anne Charlotte Eriksson

redan etablerad verksamhet i en ny riktning.
Ideella föreningar och andra organisationer
som bedriver ideell verksamhet kan få stöd
ur fonden.
Offentlig huvudman, till exempel en kommun, kan få projektstöd. För att en kommun
ska kunna få stöd ur fonden måste projektet
bedrivas i mycket nära samarbete med en
ideell organisation. Särskilt höga krav ställs
på att projektet är nyskapande och utvecklande och sökande ska bidra med en inte
oväsentlig del av kostnaderna för projektet.
Enskilda personer eller företag kan inte få
stöd ur fonden.

Allmänna arvsfonden
103 33 Stockholm
Tfn. 08-405 10 00
www.arvsfonden.se

Eva Johansson

Syftet med Nuteks verksamhet är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och
välstånd över hela landet genom
- fler nya företag
- fler växande företag
- fler starka regioner
Naturligtvis är det inte Nutek som startar
nya företag eller får dem att växa. Det gör
företagarna och däribland de sociala företagen och deras medarbetare. Nuteks bidrag
i utvecklingen är att skapa bättre förutsättningar för att starta och driva företag och
för regional samverkan mm. En del av det
arbetet är att vara med och skapa och sprida
kunskap om företagandet och dess villkor.
En annan är att förmedla statliga medel till
utveckling av företagandet på områden där
regeringen beslutat om särskilda satsningar.
Några sådana områden är: Kvinnors företagande, Företagare med utländsk bakgrund,
Kooperativt och annat företagande inom
den sociala ekonomin och en satsning i 9

kommuner på utökad vägledning mm inför
företagande.
Eftersom sociala företag skapar nya arbetstillfällen och affärsutveckling så bidrar de
på flera sätt både till tillväxt och starkare lokalsamhällen och regioner. Än så länge oftast i liten skala. Men Nutek vill genom ett
eventuellt kommande program för att främja
arbetsintegrerande sociala företag bidra till

att det blir fler sociala företag och fler som
växer och på sikt bidrar än mer till att skapa
välfärd och tillväxt i samhället. Sociala företag kan självklart söka medel och kunskap
från andra områden av Nuteks verksamhet
också.
Läs mer om Nutek och socialt företagande
på www.nutek.se. Den 1:a april 2009 byter
Nutek namn till Tillväxtverket.

Nutek
Box 4044
102 61 Stockholm
Tfn: 08-681 91 00
www.nutek.se
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SOCIAL FRANCHISING
Social franchising – att sprida det
sociala företagandet
Varje socialt företag är ett mirakel. Det
är en utmaning att starta ett vanligt företag, man skall ha en bra affärsidé,
kunskap och kapital. Är man dåligt förankrad på eller har liten erfarenhet från
arbetsmarknaden och med en begränsad
arbetsförmåga är det en bravad när man
lyckats starta ett företag.
På Coompanion i Göteborg väntar vi inte på
mirakel, även om vi är tacksamma för dem
som sker.
För att många fler skall få arbete har vi utvecklat social franchising som spridningsmetod för socialt företagande. Vi har tagit
vara på den kunskap och de fördelar som
gör vanlig franchising till en ökande företagsform och adderat det som är speciellt
med socialt företagande; de sociala målen
och gemenskapen.

VÄGEN UT!

Franchising är ett sätt att föra över erfarenhet från ett välfungerande företag till ett nytt,
från franchisegivaren till en franchisetagare.
Man överlåter rättigheten att använda varumärke, koncept och metoder. Med rättigheten följer också skyldigheter att upprätthålla
kvalitén, så att inte varumärket urholkas.
Coompanion har utvecklat social franchising tillsammans med Vägen ut! Kooperativen. Idag finns det välfungerande konceptet
Villa Vägen ut!, ett halvvägshus som säljer
boende till kriminalvård och kommun samtidigt som man skapar arbetsplatser åt människor som stängts ute. Idag finns tre enheter i Göteborg och Sundsvall och ytterligare
två är på gång.
Ett annat social franchising exempel är Le
Mat, sociala företag som driver hotell, bed
& breakfast och vandrarhem. Inspirationen
kommer från Italien där det finns flera Le
Mat hotell. Redan nu finns Le Mat B&B Solakoop Karlstad. I Göteborg och flera andra

Sven Bartilsson
orter arbetar man nu för att etablera nya Le
Mat. Vägen ut! Kooperativen, Solakoop
och Coompanion i Göteborg, Värmland och
Stockholm är Le Mat Sveriges medlemmar.
I Europa finns flera koncept som du kan läsa
mer om i handboken om Social franchising.
När vi utvecklar franchisekoncept hjälper
vi det sociala företaget att ta fram nyckelfaktorerna. Nästa steg är att utveckla handböcker som enkelt beskriver den dagliga
verksamheten och ta fram stödjande material. Att göra affärsplan för franchisegivaren
och etableringsplan är viktiga steg. Normalt
startar man i projektform med utbildningar
av franchisegivaren och Coompanion.
När verksamheten är igång får det nya företaget kontinuerligt stöd att driva verksamheten och står inte ensam inför svårigheterna.
Intresserad? Kontakta Sven Bartilsson,
Coompanion Göteborgsregionen
sven.bartilsson@coompanion.se

Malin Kennerud

Små blir starka tillsammans
När Vägen ut! kooperativen gick från projekt
till sociala företag såg de nödvändigheten
av att samarbeta för att lösa gemensamma
behov. Efter italiensk förebild startade de tre
sociala arbetskooperativen ett konsortium.
”Vi såg att vi tjänade på att hitta gemensamma lösningar på personal- och arbetsgivarfrågor, försäkringar, löneadministration
och styrning. Och för att lösa det valde vi
konsortiemodellen”, berättar Pernilla Svebo
Lindgren, Verksamhetschef för Konsortiet
Vägen ut! kooperativen.

till andra arbetsuppgifter inom konsortiet.
På så sätt skapas nya karriärvägar.

ciala företagen riskerna och blir starkare
tillsammans.

Underlättar för nya företag
För nya sociala företag har konsortiet kommit att spela en viktig roll:

”Vi arbetar helt enkelt smartare och effektivare. Men för att det ska fungera så krävs
mycket gemensam information, organisation och tillit kooperativen emellan”, betonar Pernilla Svebo Lindgren avslutningsvis.

Efterhand utvecklades arbetet och kom även
att omfatta utvecklingsfrågor, gemensam
marknadsföring och avtalsfrågor. Idag, tre
år senare, har nio sociala företag avtal med
konsortiet.

När ett nytt kooperativ ska starta stöttar de
andra kooperativen inom konsortiet med
personal, kunskap och resurser så att man
kommer igång på ett bra sätt. De etablerade
företagen går också in som juridiska medlemmar under starttiden.

Skapar karriärvägar
Efterhand visade det sig att konsortiemodellen har fler fördelar bland annat kan medarbetare inom de sociala företagen gå vidare

”Vi har sett att det blir för mycket när man
stått långt från arbetsmarknaden att både
börja jobba och samtidigt, på egen hand,
bygga upp och driva ett socialt företag”, berättar Elisabet Mattsson, marknadschef för
Vägen Ut!

Delar på risk och arbete
Genom att organisera sig gemensamt i konsortiemodellen minimerar de enskilda so-
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Konsortium – samverkansmodell för sociala företag
Läs mer: www.vagenut.coop

MÄNGDEN AKTÖRER I GÖTEBORG – EN FRAMGÅNGSFAKTOR
Sociala företag och sociala arbetskooperativ breddar ”dörren” till arbetsmarknaden så att fler kommer in. Människor
som står långt ifrån arbetsmarknaden av
olika anledningar får en valmöjlighet när
det gäller arbete/sysselsättning.
I Göteborgs stad har det varit lite ”låt tusen
blommor blomma” när det gäller sociala arbetskooperativ. Det har hittills inte funnits
någon övergripande strategi kring socialt
företagande, men däremot en stark tradition
av att stödja föreningslivet i dess olika former.
Trots, eller tack vare, bristen på gemensam
strategi finns det mer än 30 sociala arbetskooperativ/sociala företag i Göteborg i dag.
Gemensam nämnare
Gemensamt för kooperativen är en nära relation till offentlig verksamhet. Det kan vara
ekonomiskt stöd, finansierade lokaler, handledarstöd och/eller att kommunen upphandlar tjänster.

En annan gemensam nämnare, och trolig
framgångsfaktor, för ”Göteborgskooperativen”, är att kooperativen utvecklat små
”kluster” . Med det menas att man har en gemensam stödorganisation som erbjuder utveckling, utbildning och stöd, för en grupp
kooperativ.
Samordnade fördelar
Samordningen innebär fördelar för både
handledare, kooperativ och kooperatörer.
Det är inte så enkelt att vara enda anställda
handledaren i en verksamhet.
För handledare och andra som är anställda
för att stödja kooperativen finns det möjligheter att samarbeta och hjälpas åt och stödja
varandra när man är flera.
Fler kooperativ innebär, att kooperatörerna
kan byta arbetsplats lättare. Man kan pröva
om ett annat kooperativs affärsidé eller kooperatörer passar bättre.
Närliggande lärande
Nya kooperativ som ska starta kan lära av

andra som finns inom den egna gruppen Det
är lättare än att ta dessa kontakter än med
okända långt bort. Kooperativen kan också
samarbeta med varandra rent affärsmässigt
med gemensam upphandling, gemensam
marknadsföring m.m.
Speciellt för Göteborg är också att olika
huvudmän ger stöd till olika grupperingar.
Kommunen har två stöd- och utvecklingsverksamheter, Kooperatörshuset och Klippankooperativen. Coompanion har genom
avtal arbetat med stöd och utveckling för en
grupp kooperativ. Vägen Ut! kooperativen
har utvecklats till ett konsortie av sociala
företag. Föreningen Grunden har utvecklat
några kooperativ för sin målgrupp.
Mängden av olika aktörer kan vara ytterligare en framgångsfaktor.

Marie Larsson
Enhetschef Social ekonomi, Göteborg

DET FINNS BARA VINNARE!
Utvecklingen av Karlstads engagemang
för socialt företagande startade med en
gemensam studieresa till Italien för förtroendevalda, personal och brukare inom
kommunens verksamhet för psykiskt
funktionshindrade. Alla som deltog kände sig oerhört inspirerade för att åstadkomma en utveckling inom det här området i Karlstad.
Kommunen och Värmlandskooperativen
startade utbildning för personal och brukare där affärsidéer prövades och planer togs
fram.
Brukare startade efter utbildningen kooperativet Solakoop för att driva café och Bed
and Breakfast. Det uppstod senare en möjlighet att expandera verksamheten till en
fastighet där det tidigare drivits boende för
missbrukare.
Idag driver Solakoop Sveriges första Bed
and Breakfast inom det internationella ”Le
Mat”-konceptet, dvs. social franchising.
Kommunen, via arbetsmarknads- och soci-

alnämnden, köper rehabplatser av kooperativet, via s.k. ”tjänstekoncession”.

företagande har inneburit positiv marknadsföring för Karlstad!

Vi har också kommunalt anställda handledare med uppdrag att stödja koopertörerna
och stimulera bildandet av fler kooperativ.
Inom kort öppnar ett kooperativt hunddagis
– ”Solatassen” – enligt samma koncept.

Framgångsfaktorerna är tillit, engagemang
och mod. Tänk stort och våga pröva i det lilla formatet. Låt alla bidra utifrån sin förmåga. Att se människor växa är det viktigaste
politiska resultatet man kan åstadkomma.

Vi förtroendevalda har hela tiden stöttat
processen och trott på verksamheten som en
mycket bra metod att åstadkomma det vi vill
– fler i arbete och en förbättrad livssituation.
Hela arbetssättet bygger på empowerment
och tilliten till människors förmåga. Var och
en arbetar 100 procent av sin förmåga – vilket givetvis innebär skillnader i arbetsinsats
mellan olika individer, såväl kooperatörer
som deltagare.

Lycka till!

Det finns bara vinnare! Kooperatörerna
driver företag, stärker sin självkänsla och
förändrar sin vardag. Kommunen får bra rehabplatser för arbetsprövning. Karlstads besöksnäring har tillförts ett prisvärt övernattningsalternativ. Hela vår satsning på socialt
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Ingela Wretling (s)
ordf. arbetsmarknads- och socialnämnden
Karlstads kommun

SOCIOEKONOMISKA BOKSLUT
Samhället och individen vinner på
socialt företagande

rativ där målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Är det möjligt att ta reda på samhällets
vinster med socialt företagande? De är
svårt att få en överblick på ”samhällets”
ekonomi och se helheten. Varje avdelning
i kommunen, Försäkringskassan och
Arbetsförmedling har sin budget, försäkringsbolag, domstolar och andra som
berörs ser bara sin egen kassa. Medan de
människor det handlar om befinner sig
lite överallt. Nationalekonomerna Ingvar
Nilsson och Anders Wadeskog har kommit på ett sätt att räkna ihop allt, se vinster och förluster, både för samhället och
individen.
Genom att använda metoden ”Socioekonomiska bokslut” gör de beräkningar av
samhällets vinster när människor är aktiva
i sociala arbetskooperativ eller andra typer
av insatser.

Ett antal positiva effekter uppstår när medarbetarna i kooperativen förändrar sin livssituation och därmed i mindre omfattning
konsumerar välfärdstjänster. I det socioekonomiska bokslutet spåras alla de effekter
ett liv i missbruk/kriminalitet eller psykisk
ohälsa leder till, t.ex. vård, fängelsevistelse,
rättegångskostnader. Ett hundratal effekter
har spårats och satts en prislapp på. Därefter
studeras hur dessa effekter minskat när personerna blivit medarbetare i sociala företag.

De har gjort två studier, en i kooperativ där
personer med en bakgrund i missbruk/kriminalitet arbetar, och en studie i två koope-

I kooperativen Basta och Vägen Ut! arbetar personer med en bakgrund i missbruk/
kriminalitet. Där visar det socioekonomiska
bokslutet att den samhälleliga vinsten är
mycket stor, ca 1 mkr per medarbetare och
år. Vinsten består av samhällskostnader som
försvinner eller minskar när en missbrukare
slutar att missbruka och dels av det produktionsvärde som uppstår i företaget.
En annan studie som gjorts i kooperativen

Eva Carlsson, SKOOPI

Briggen och KOS, där personer med psykiska funktionshinder är medarbetare, visar
att när personerna träder in i kooperativet
sjunker de samhälleliga välfärdskostnaderna med 125 000 till 350 000 kr per person
och år. Mest faller kostnaderna för långvarigt sjuka män och minst för kortvarigt sjuka
kvinnor.
Totalt sjunker samhällets kostnader för de
37 kooperatörerna i de två kooperativen
med 6,1 miljoner kronor per år.
När man på det här sättet räknar ihop helheten blir det tydligt att samhällets vinster
är hisnande och individens livskvalitet blir
oerhört mycket större. Politiker och alla
andra borde tänka efter ordentligt och se på
hela samhällsperspektivet mycket oftare!
Rapporter: Bättre & Billigare - Socioekonomiskt Bokslut för de sociala, arbetskooperativen KOS och Briggen
Det sociala företaget och samhället - Socioekonomiska bokslut för Vägen ut! kooperativen och Basta, Ingvar Nilsson och Anders
Wadeskog

Vad betyder socioekonomiska bokslut för politiker?
Information + Kunskap = Insikt
I retoriken har vi använt oss av ”socioekonomiska bokslut” när vi har argumenterat för t.ex, förebyggande verksamhet
inom barnomsorg, skola och missbruksvård och inte minst i argumentationen om
de omätbara mänskliga vinsterna med
sociala företag. Alla förstår och instämmer i vinster och nytta för individen och
samhället men när budgeten ska klubbas
är det enklare att ta till de kortsiktiga lösningarna.
Vi har haft fakta men inga siffror. Vi har haft
sociala redovisningar som ger en stor förståelse för vikten av sociala mål för individen
och samhället. Där är alla eniga.
När vi sen kopplar social redovisning till
ett socioekonomiskt bokslut som visar på
samhällsnyttan inte enbart ur ett socialt perspektiv utan också ur ett strikt ekonomiskt
perspektiv då blir – information + kunskap
= insikt.

Siffror svart på vitt visar samhällsnyttan och
det går det inte att blunda för.
Det är först när insikten finns som helhetsperspektivet segrar. Då kan vi göra något åt
den stora politiska utmaningen - att minska
utanförskapet. Och skapa hållbar tillväxt
med en välfärd för alla.
Politiker behöver känna sig trygga för att
våga tänka nytt. Och för att ha mod att driva
något nytt, bli trovärdig i sin vision och berättelse krävs att man inte bara tror på det
utan också kan visa ekonomiska fakta. Det
är svårt, omöjligt hoppas jag, att avvisa förslag på satsningar som visar på stora humanitära och ekonomiska vinster både på kort
och lång sikt.
					
Eva Arvidsson
lärare och
f.d. riksdagsledamot

12

BASTA

BRIGGEN

Kristina Blixt, EU koordinator Basta

Christina Hillemar och Tommy Olsson

Betydelsen av ett socioekonomiskt
bokslut på Basta
Basta är ett brukarstyrt socialt företag som
arbetar med rehabilitering av missbrukare
genom företagande. Bastas övergripande
mål är att de som bor och arbetar på Basta
ska kunna förverkliga drömmen om ett bättre liv.
Basta är ett socialt företag där vinsten
återinvesteras i företaget. Av de 100 personer som bor och arbetar på Basta har 95 %
tidigare erfarenheter av missbruk, hemlöshet och kriminalitet. Utan Basta skulle med
andra ord dessa 100 personer vara utan arbete, hem och social grundtrygghet. Bokslutet varje år är ett bevis för att 100 före detta
missbrukare kan driva ett framgångsrikt företag. Man kan säga att det ekonomiska resultatet blir en del av rehabiliteringen då det
återger många en förlorad självkänsla.
Vi har ofta tyckt att Bastas ekonomiska
resultat inte visar hela bilden av de ekonomiska effekter Basta har på samhället som
helhet- 2005 genomförde vi ett socioekonomiskt bokslut på vår verksamhet. På Basta
går människor från missbruk, hemlöshet,
kriminalitet och utanförskap till ett liv som
framgångsrika företagare. De skapar sig nya
och bättre liv.
Vad som är intressant med det socioekonomiska bokslutet är att det räknar in
samhällets monetära effekter av Bastas
verksamhet såsom uteblivna rättegångskostnader, försäkringskostnader, kostnader
för behandlingshem, ambulansutryckningar
vid överdos etc. Räknat på de 100 personer
som finns på Basta är detta inte försumbara
effekter. Borträknat kostnaden för att kommunen köper en rehabiliteringsplats på Basta det första året så ”tjänar” samhället cirka
120 000 000 kr/år. Otroligt.
Med det socioekonomiska bokslutet som
verktyg kan Basta addera ytterligare en dimension till det arbete som utförs inom det
sociala företaget och det skapar större förståelse och gehör för vårt viktiga arbete.
Dock finns det vissa dilemman. När man
delar upp samhällsvinsten på de olika samhällsaktörerna visar det sig att även om det
är kommunens socialtjänst som betalar för
den ettåriga rehabiliteringsplatsen så uppstår
den främsta samhällsvinsten hos helt andra
aktörer såsom hos försäkringsbolagen. En
intressant aspekt att diskutera vidare.

Briggens erfarheter av att ha deltagit
i arbetet att göra ett socioekonomiskt bokslut och resultatet av det.
För medlemmarna var det en positiv upplevelse att få vara med i dom workshops som
dom hade tillsammans med Ingvar och Anders. En viktig del var att dom alla kunde
på ett enkelt sätt se hur livet förändrats från
det att de börjat arbeta i kooperativet och
fram till tiden för projektet, dvs att se att ju
längre man jobbat i kooperativet så har den
psykiska hälsan förbättrats och det i sin tur
gjort att behovet av andra samhällsinsatser
minskat markant.
Med andra ord så var dom inte en belastning
för samhället längre, utan tvärtom genom att
arbeta i kooperativet så tar dom ansvar för
sin rehabilitering och bidrar till en stor samhällsekonomisk vinst.
För Briggen har projektet inneburit mycket
publicitet, främst lokalt i Södertälje
men även studiebesök från olika ställen i
Sverige, samt Island och Japan.
Den dåvarande chefen för social- och arbetsmarknadskontoret i Södertälje blev eld och
lågor över resultatet och ville sprida modellen i kommunen. Tyvärr så har hon slutat i
kommunen, men hann vara med att driva
igenom ett belut att man inom handikappomsorgen skulle starta en ny arbetsverksamhet i kooperativ form, vilket är gjort.
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PRESENTATION AV UTSTÄLLARNA

Ekobanken

ekologiskt - socialt - kulturellt

Accessum, Slottsstigen 2
722 11 VÄSTERÅS, Tfn. 021-3380531
www.accessum.se
Allians Försäkringsmäklare
Box 2292, 103 17 STOCKHOLM
www.allians.com
Almi företagspartner, Box 70394
107 24 Stockholm, Tfn. 08-709 89 00
info@almi.se, www.almi.se
Ateljé Trädet, Miraallén 57
417 58 GÖTEBORG
Tfn. 031-128113
031.128113@telia.com
Atrium, Verkstadsgatan 12
352 41 VÄXJÖ, Tfn. 0708-698636
kansli@atrium.g.se, www.atrium.g.se
21:ans Hörne /Avkooplingen, Bangatan 21
414 63 GÖTEBORG, Tfn. 031-140701
avkooplingen@yahoo.se
www.kooperatorshuset.goteborg.se
Café Ekobönan, St:Eriksgatan 33
IFS/CS/Steg för Steg, 112 39 STOCKHOLM
Tfn. 08-50830699
cafemersmak@gmail.com
Café Gerbera, Box 705
405 30 GÖTEBORG
Tfn. 0702-698790
annika@ullerstam.se
Coompanion
Box 2292
103 17 STOCKHOLM
www.coompanion.se
Det finns bruk för alla, Bangatan 6
521 43 FALKÖPING, Tfn. 0515-13348, knutpunkten@brukforalla.se, www.brukforalla.se
Ekobanken
Box 64, 153 22 JÄRNA
www.ekobanken.se
Favorita Internetcafé, Gånglåten 2
421 46 GÖTEBORG, Tfn. 031-3662623
favoritaa@yahoo.mail
www.favorita.se
Föreningen Glöden, Kungshamravägen 3
170 70 SOLNA, Tfn. 08-7356417
gloden@spray.se
Grimbo Bilvård ek. för, Hildedalsgatan 200
C-D, 417 05 GÖTEBORG, Tfn.031-223560
finbil@grimbobilvard.com
www.grimbobilvard.com
Grönborgs textil & handtryck
Storgatan 73 F, 852 30 SUNDSVALL
Tfn. 060-614317
info@gronborgs.se, www.gronborgs.se
Gårdas Goda, Fabriksgatan 52
412 51 GÖTEBORG, Tfn. 031-31405580, gardasgoda@gmail.com, www.gardasgoda.com
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Accessum ek. förening hjälper dig att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Vi erbjuder oss att inventera hinder för tillgänglighet i
inomhus- och utomhusmiljö och granskar dina ritningar. Vi har 12 anställda.

Vi målar och syr sjalar. Vi gör också fest- vardagsplagg och accessoarer i siden.
Vi ordnar kurser och ”drop-in” i sidenmåleri för allmänheten och företag.
Hos oss får man lära sig kooperativföretagande, ekonomi och givetvis allt som
tillhör sidentillverkningen.
Ca. 85 personer arbetar i 6 arbetsverksamheter. Vi tar tillvara resurser hos personer med psykiska funktionshinder och tillgodoser deras behov genom att
erbjuda arbete, meningsfull sysselsättning, arbetsträning och anställningar.
21:ans Hörne är ett café och en träffpunkt för seniorer. Vi har aktiviteter varje
dag för våra gäster såsom qi gong, allsång, sopplunch och stavgång. 21:ans
Hörne är ett socialt arbetskooperativ med nio medlemmar och en handledare.
Vår verksamhet har funnits i fem år.
Vi är på väg att bilda ett kooperativ som den ideella föreningen Café Ekobönan.
Vi satsar på ett sortiment av rättvisemärkta och ekologiska produkter. Syftet
med verksamheten är att integrera människor som idag står långt från den
vanliga arbetsmarknaden.
Vi är ett socialt arbetskooperativ som drivs av oss medlemmar. Alla här har
någon form av psykiskt funktionshinder och arbetar ideellt. Trots detta är vi
ett gott gäng som trivs tillsammans. Varje individ presterar efter egen förmåga
och caféet ägs tillsammans.
Det är smart att driva företag kooperativt - det förenar det bästa ur två världar
... resultatorientering och mänsklighet. Coompanion hjälper grupper som vill
starta eget tillsammans med rådgivning, information och utbildning från idé
till framgångsrikt företag.
Det finns Bruk för Alla är en ideell förening, som har ca 15 olika verksamheter,
tex. hunddagis, butiker, caféer, utegrupp, snickeri och verkstad. Vi startade vår
verksamhet 1995 och är idag runt 160 medarbetare varav 54 är anställda.

Favorita Internetcafé är ett socialt arbetskooperativ. Hit kan man komma och
surfa på Internet samt få hjälp med andra datatjänster. Vi gör almanackor,
studentskyltar och visitkort samt catering med hembakat matbröd och hembakade mjuka kakor.
Föreningen Glöden är ett socialt arbetskooperativ med säte i Väntorp, Solna.
Glöden har denna höst fyllt 18 år. Verksamheten bedrivs inom följande arbetsområden: Café och catering, Bageri, Snickeri samt Kontor och Data.
Grimbo Bilvård –
grym på bilvård!
Vi arbetar med handtryck på textilier och syr upp väskor, dukar, gardiner, kuddar m.m. Vi tar fram egna mönster men vi trycker även efter kundens önskemål. Vi säljer till privatpersoner, företag och i vår egen butik.
Gårdas Goda är en smörgåsbutik. Vi är ett arbetskooperativ med 4 medlemmar och en anställd. Vi säljer smörgåsar, baguetter, smörgåstårtor, landgångar, snittar samt kaffe och drickor samt ”Dagens soppa” under höst och vinter.
Allt för Take away.

KONSTUTSTÄLLNING
FOAJÉN
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Arbetskooperativet Hamn Kompaniet, ideell förening sedan -92. Producerar
kort och kuvert av egen pappersmassa, trycker pappersservetter med kundens
personliga text. Har cykelverkstad där allt från att laga punkteringar till hel
rekonditionering av cyklar utförs.
I Sockerbrukets gamla lokaler beläget i Klippans kulturreservat, har vi vår
tillverkning av handgjort papper. Pappersmassan görs av olika returmaterial
såsom tidningar, textilier och olika växtfibrer. Med gammal hantverksteknik
tillverkas olika pappersprodukter.
Hantverkskooperativet Unitis startade den 7 oktober 1998 som ett resultat av
människors längtan ut i samhällelig gemenskap och arbetsliv. Här arbetar för
närvarande 15 personer – varav 10 har ett funktionshinder i form av inlärningssvårigheter/utvecklingsstörning.

IDEA är arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Vi hjälper arbetsgivare hantera personalfrågor. Idea finns i hela landet, från norr till söder. Som
medlem får du tillgång till experter inom hela det arbetsrättsliga området. Vi
älskar personalfrågor.

KGF ska stödja den finansiella utvecklingen. Vi erbjuder föreningar, kooperativ,
utvecklingsgrupper, byalag en borgen vid expansion och nystart, då formell
säkerhet saknas. På så sätt kan Du låna pengar utan att riskera din privatekonomi.

Kooperativet Agnet är ett hantverkskooperativ som idag har 10 medlemmar.
Vi arbetar med reklam, snickerier, läder, siden, batik, loppis året runt samt
marknader.Gå in på vår hemsida och läs mera.

Eko-Tecks verksamheter för personer med funktionnedsättning är: Inre o Yttre
allservice, Café, Skog o mark, verkstad, personaluthyrning samt platser för
arbetspraktik/träning i samarbete med Arbetsförmedling, Samordningsförbundet och Särskolan.
Entré Värd startade verksamheten i oktober 2007. Vi är i dag 10 personer
som arbetar i vårt företag. Vi samarbetar med Länstrafiken i Norrbotten kring
sjukresor från Sunderby sjukhus i Luleå. Vi är en länk mellan sjukresorna och
vårdpersonal.
Kooperativet Fixarna är ett arbetskooperativ för människor med psykiska funktionshinder. Föreningen vill stärka självkänslan, skapa delaktighet, samhörighet och ge en social tillhörighet. Fixarna tvättar bilar och under sommarmånaderna har vi våffelkafé.
Inuti är en daglig verksamhet med konstnärlig inriktning. En arbetsplats för
personer med intellektuella funktionshinder och/eller någon form av autismliknande syndrom.

Vi som jobbar i Kraftkällan driver företaget gemensamt. Detta innebär att våra
kunder får engagerad och ansvarstagande personal. Kraftkällan är ett socialt
företag som drivs av att skapa bra och anpassade arbetstillfällen och sätter inte
vinstintressen främst.
Lärkan är ett socialt företag. Vårt övergripande mål att hjälpa människor tillbaka till en bra social samvaro och ett nytt arbete med en egen försörjning.
Verksamheter: Restaurang på Lärkfalken, Servicelag, Secondhand butik, Resecafé, Cykelverkstad.

PRESENTATION AV UTSTÄLLARNA

Hamn Kompaniet, Hamnplan 2
761 32 NORRTÄLJE
Tfn. 0176-55110
hamnkompaniet@hotmail.com
Handpapper Klippan, Banehagsgatan 1 F
414 51 GÖTEBORG
Tfn. 031-3679792
handpapper.klippan@gmail.com
Hantverkskooperativet UNITIS, Bagargränd
6, 857 32 LJUSDAL
Tfn. 0651-13331
info@unitis.se, www.unitis.se
Huddinge Agro och Service, Sjödalsvägen 38
141 46 HUDDINGE, Tfn. 08-7110490
huddinge.agro-service@telia.com
IDEA- Arbetsgivarförbundet för ideella
organisationer
Box 555 45, 102 04 Stockholm
www.ideella.org
IT-Kretsen, Kunghamravägen 3
170 70 SOLNA, Tfn. 8514832
it-kretsen@it-kretsen.org, www.it-kretsen.org
Västra Götaland, KGF Stockholms Län, Co/
Coompanion, Lindholmspiren 5, 417 56 GÖTEBORG
www.kgf.se
KFO, Box 2292
103 17 STOCKHOLM
www.kfo.se
Kooperativet Agnet, Stationvägen 11
870 32 ULLÅNGER, Tfn. 0613-10326
koop.agnet@spray.se, www.agnet.se
Kooperativet Capella
Rackarbergsgatan 10
752 32 UPPSALA, Tfn. 018-504540
Kooperativet Eko-Teck i Kramfors, Hallstavägen 4
872 75 LUGNVIK, Tfn. 0612-51516
ekoteck@telia.com, www.ekoteck.se
Kooperativ Entré Värd
Sunderby sjukhus
LULEÅ, Tfn. 070-2666110
www.entrevard.se
Kooperativet Fixarna i Gislaved, N. Storgatan 45
332 30 GISLAVED, Tfn. 070-5581511
fixarna_02@sverige.nu
Koperativet Inuti, Primusgatan 114
112 67 STOCKHOLM, Tfn. 08-6569303
info@inuti.se, www.inuti.se
Kooperativet KOS, Norrtullsgatan 12 K
113 27 STOCKHOLM, Tfn. 08-50809406
www.kooperativetkos.com
Kooperativet Kraftkällan, Vallvägen 14
824 42 HUDIKSVALL
Tfn. 0650 14123
lena_0517@hotmail.com
Kooperativet Lärkan, Jon-Jespersgatan 41
467 32 GRÄSTORP
Tfn. 0514-58043
lars.odlund@grastorp.se, www.k-larkan.se

PRESENTATION AV UTSTÄLLARNA

Kooperativet Silvermånen, Lilla Strömgatan
3, 611 34 NYKÖPING, Tfn. 0155-267001, info@
kooperativetsilvermanen.eu
www.kooperativetsilvermanen.eu
Kooperativ Valborg, Kråkbergsvägen 7, 954
42 SÖDRA SUNDERBYN, Tfn. 0920-266695,
valborg@sunderby.fhsk.se
www.kooperativvalborg.se
Kooperativ Valfrid/Luleå Hunddagis
Kronan C 7, 974 42 Luleå, Tfn. 0920-434349
info@luleahunddagis.se
www.luleahunddagis.se
Kooperatörshuset, Djurgårdsgatan 43, 414
64 GÖTEBORG, Tfn. 031-3679456, yvonne.
karlsson@socialresurs.goteborg.se, stefan.larsson@socialresurs.goteborg.se
Kooperativet KeramArt och Kooperativet
Sputnik från Vitryssland
kontaktperson, Birgitta Israelsson,
Coompanion Roslagen
Tfn: 0176-176 50
www.coompanion.se
Lövstakooperativet, Lövsta Landsbygdscentrum, 622 54 ROMAKLOSTER
Tfn. 0498-218374
lovstakoop@gotland.com, www.lovstakoop.se
Maitraiders musikservice, ”MAIT”, Arthur
Engbergsväg 11 A, 852 40 Sundsvall, Tfn. 060324742,
maitraiders@telia.com, www.maitraiders.com
Marieborgs folkhögskola
Box 724, 601 16 NORRKÖPING,
www.marieborg.net
P-Koop Miljövårdscentrum
Sommarvägen 20, 702 02 Örebro, Tfn. 019246780, bo@miljovardscentrum.se, www.
miljovardscentrum.se
Rainbow Sweden/ Basta Arbetskooperativ,
Box 17018 104 62 STOCKHOLM
annikawiklund@telia.com
www.rainbowsweden.se
www.basta.se
Recreo, Industrivägen 20
135 81 TYRESÖ, Tfn. 070-8880958
recreo@home.se
SKL- Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 STOCKHOLM

Målar sidenslipsar, sidensjalar, syr väskor och förkläden med eget screentryck,
motiven är änglar. Korttillverkning av återvunnet papper, t ex julkort där motiven också är änglar.

Skåne Jobb AB, V. Hindbyvägen 10
214 58 MALMÖ, Tfn. 040-227650
ylva@skanejobb.se, www.skanejobb.se
Sofielunds folkets hus, Rolfsgatan 16, 214 34
Malmö, Tel: 040-345848
www.sofielund.org
Solakoop ek. för, Sandbäcksvägen 33
653 40 KARLSTAD, Tfn. 054-158105
info@solakoop, www.solakoopi.se
SOS Service & Samverkan i Roslagen ek. för
Köpmannagatan 7, 762 31 RIMBO, Tfn. 0703736460, margareta.saterli@sosroslagen.se,
www.sosroslagen.se

SkåneJobb AB utför legoarbeten åt grafiska företag, packningsuppdrag åt främst
kosmetik- och konfektyrföretag samt uthyrning av medarbetare. Vår affärside är
att skapa arbetstillfällen för personer med funktionshinder. Verksamheten drivs
utan vinstintresse.
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Kooperativet är ett hunddagis. 12 kooperatörer och 2 handledare arbetar här.
Syftet med företaget är att vi ska få ett bra arbete och hundarna gott omhändertagande. Vi tillverkar och säljer personligt designade askar i papper som
designas i dator.
Kooperatörshuset utbildar, utvecklar och stöder sociala arbetskooperativ. Som
kommunal verksamhet arbetar vi för att grupper av människor med psykiska
funktionshinder kan skapa och driva sina kooperativ. Den verksamhet och utbildningsmetod vi bedriver är unik i Sverige. Besök vår hemsida!
Kooperativet KeramArt startade 2005 med stöd från kommunen samt Coompanion Roslagen och består av 7 handikappade ungdomar. Inriktningen
är keramik och glastillverkning. Kooperativet Sputnik startat med stöd från
kommunen och består av 7 handikappade ungdomar från Brestregionen som
arbetar och bor där. Inriktningen är halmkonst, vävning, keramik samt arrangemang av seminarier mm.
Lövsta kooperativet är ett socialt företag. Vi utför tjänster och tillverkar produkter till privatpersoner och olika företag. Vi har även viss egen tillverkning
och försäljning. Och vi är i nuläget runt 20 stycken i kooperativet med olika
arbetshinder.
Kooperativet Maitraiders Musikservice är en ekonomisk förening där för närvarande 8 personer arbetar, alla med någon form av funktionshinder. Maitraiders arbetar med olika slags musikuppdrag och som arrangörer för festivaler
och liknande.

Miljövårdscentrum startade 1992 och är ett personalkooperativ inom den sociala ekonomin. Vår verksamhetsidé är att konkurrera om arbeten på öppna
marknaden och omsätta all produktion av varor och tjänster i våra arbetsstationer i reguljärt arbete/löner till personer med arbetshinder.
Rainbow är en sammanslutning av självständiga klientorganisationer som arbetar för att minska missbruk, kriminalitet och social utslagning. Organisationens verksamhet och rehabiliteringserbjudanden bygger på drogfrihet samt
värnar om ett brett behandlings- och rehabiliteringsutbud, där hänsyn tas till
människors specifika behov.

Service och samverkan är ett socialt arbetskooperativ i Norrtälje kommun . Vår
verksamhet består av ett ekologiskt café, vi bakar allting själva och serverar
vegetariska luncher.Vi har även en serviceinriktad del, som också kan utföra
lättare snickeriarbeten.

Steg för Steg drivs av IFS Centrala Stockholm. Verksamheten riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning och är arbets- och studieinriktad.
Ateljé Sticket producerar stickat. Kontor & Administration sköter utskick, konferensadministration m m och Café Mer Smak driver rättvisecafé.
Steg för Steg drivs av IFS Centrala Stockholm. Verksamheten riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning och är arbets- och studieinriktad.
Ateljé Sticket producerar stickat. Kontor & Administration sköter utskick, konferensadministration m.m. och Café Mer Smak driver rättvisecafé.

Tjuvgods.se är en ideell förening, vars mål är att hjälpa människor i utanförskap till ett värdigt liv. Föreningen gör över 150 motivationsbesök på häkten,
och har lokal på Norrbackagatan 74, där vi utbildar folk i livskunskap.
Via Nova är ett socialt arbetskooperativ och en ekonomisk förening som driver,
sedan 2000 ett kafé i Kålltorp. I Via Nova samarbetar man för att lösa behov
av arbete och social gemenskap. Föreningen är samägt av medlemmarna och
demokratiskt styrt.
Le Mat Sverige – Hotell och nya jobb! Le Mat är en franchisekedja för sociala
företag. Vi kombinerar affärsmässighet och demokrati med egenmakt och
självhjälp. Det har visat sig leda till livskraftiga företag och nya jobb. Le Mat
Sverige välkomnar sociala entreprenörer som vill starta ett Hotel, B & B eller
Hostel.
Vägen ut! kooperativen är sociala företag med mål att skapa arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden och att utveckla fler bärkraftiga sociala företag. Vi är idag över 40 anställda i Villa Vägen ut! Karin, Solberg och
Revansch samt Karins Döttrar, YScreen, Vägenut! trädgård och Café Solberg.
Karins Döttrar är ett hantverkskooperativ med textil inriktning. YScreen för
unga vuxna får här arbetsträning i en kreativ miljö. Arbetar med screentryck
och konsttryck. Café Solberg erbjuder fika och catering. Här kan kvinnor och
män, som hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden arbetsträna.
Villa Vägen ut! Revansch är ett halvvägshus beläget i Sundsvall. Vi bidrar till
att minska utanförskapet genom att sälja stödboendeplatser till män aktuella
hos socialtjänst eller kriminalvård samt genom att skapa arbetstillfällen för
individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Områdeindelning
RÅDGIVARHÖRNAN

SALUTORG

ODLING

EGNA YTOR

CAFÉ

SCEN

SERVICE
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Spånga Blåbandsförening/Blå vägen
Skogängsvägen 59, 163 41 SPÅNGA
erik.lindberg@spangablaband.nu
Steg för steg, S:t Eriksgatan 33
112 39 STOCKHOLM, Tfn. 08-6531004
fs.cs.stegforsteg@telia.com,
www.stegforsteg.nu
Steg för steg (Stickeriet), S:t Eriksgatan 33
112 39 STOCKHOLM, Tfn. 08-6531004
fs.cs.stegforsteg@telia.com,
www.stegforsteg.nu
Studieförbundet Vuxenskolan
Box 1109, 111 81 STOCKHOLM
www.sv.se
Suderviljan, Donnergatan 42
623 77 KLINTEHAMN, Tfn. 0498-240189
suderviljan@hotmail.com, www.klintehamn.
com
Tjuvgods.se, Norrbackagatan 74
113 41 STOCKHOLM, Tfn. 08-338108
epost@tjuvgods.se, www.tjuvgods.se
Via Nova, Villa Söder/Socialresursförvaltning
Box 6131, 400 60 GÖTEBORG, Tfn. 0313679468
vianova16@hotmail.com, www.vianova.in
Le Mat, Skeppsbron 5-6
411 21 GÖTEBORG
Tfn. 031-7116150
vagenut@vagenut.coop
www.vagenut.coop
Vägen ut! Kooperativen, Skeppsbron 5-6
411 21 GÖTEBORG
Tfn. 031-7116150
vagenut@vagenut.coop, www.vagenut.coop
Vägen ut! Kooperativen: Karins döttrar, Yscreen, Café Solberg, Skeppsbron 5-6
411 21 GÖTEBORG, Tfn. 031-7116150,
vagenut@vagenut.coop, www.vagenut.coop
Villa Vägen ut! Revansch, Herrgårdsbacken 3
863 35 SUNDBRUK, 060-53 78 78
villarevansch@vagenut.coop, www.vagenut.
coop

LOKALÖVERSIKT
FOAJÉN

MÄSSHALLEN

18

HÄR FINNS UTSTÄLLARNA

Salutorg

Atelje Trädet, GÖTEBORG
Det finns bruk för alla, FALKÖPING
Föreningen Glöden, SOLNA
Friskvårdsklubben Via Nova, Göteborg
Grönborgs textil & handtryck,
SUNDSVALL
Hamn Kompaniet, NORRTÄLJE
Handpapper Klippan, GÖTEBORG
Hantverkskooperativet UNITIS,
LJUSDAL
Kooperativ Agnet, ULLÅNGER
Kooperativ Silvermånen, NYKÖPING
Kooperativet KeramArt och
Kooperativet Sputnik, VITRYSSLAND
Kooperativet KOS, STOCKHOLM
Kooperativet Valborg, SUNDERBYN
Steg för steg, (Stickeriet), STOCKHOLM
Tjuvgods.se, STOCKHOLM
Vägen ut! Kooperativen,:Karins döttrar,
Y-screen, Café Solberg, GÖTEBORG

Råd & Stöd

Almi företagspartner, STOCKHOLM
Allians Försäkringsmäklare, STOCKHOLM
Coompanion, STOCKHOLM
Ekobanken, JÄRNA
IDEA – Arbetsgivarföreningen för
ideella organisationer, STOCKHOLM
KFO, STOCKHOLM
KGF Västra Götaland,
KGF Stockholms Län
Kooperatörshuset, GÖTEBORG
Marieborgs folkhögskola, NORRKÖPING
SKL- Sveriges Kommuner och
Landsting, STOCKHOLM
Studieförbundet Vuxenskolan,
STOCKHOLM
JAK-banken, stockholm

Service

Café

Egen yta

Scen

21:ans Hörne/Avkooplingen, GÖTEBORG
Café Ekobönan, STOCKHOLM
Café Gerbera, GÖTEBORG
Favorita Internetcafé, GÖTEBORG
Gårdas Goda, GÖTEBORG
Gårdas Goda, göteborg

Trädgård - Gul

Huddinge Agro och Service , HUDDINGE
Suderviljan, KLINTEHAMN

Accessum, VÄSTERÅS
Atrium, VÄXJÖ
IT-Kretsen, SOLNA
Kooperativ Entrévärdar, LULEÅ
Kooperativ Valfrid - Luleå Hunddagis,
LULEÅ
Kooperativet Capella, UPPSALA
Kooperativet Kraftkällan, HUDIKSVALL
Le Mat - Solakoop, karlstad
P-Koop Miljövårdscentrum, ÖREBRO
Rainbow Sweden/ Basta
Arbetskooperativ, STOCKHOLM
Recreo, TYRESÖ
Sofielunds folkets hus, MALMÖ
SOS Service och Samverkan, Norrtälje
Spånga Blåbandsförening/Blå vägen,
Spånga
Steg för steg, STOCKHOLM
Vägen ut! Kooperativen, GÖTEBORG
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Grimbo Bilvård ek. för, GÖTEBORG
Kooperativet Eko-Teck i Kramfors,
LUGNVIK
Kooperativet Lärkan, GRÄSTORP
Lövsta kooperativet, ROMAKLOSTER,
Maitraiders musikservice, SUNDSVALL
Skåne Jobb AB, MALMÖ
Kooperativet Fixarna i Gislaved,
GISLAVED
Villa Vägen ut! Revansch, SUNDBRUK

Maitraiders musikservice, SUNDSVALl

Konstutställning Foajén
Koperativet Inuti, STOCKHOLM

SEMINARIER
Scen

PROGRAM
FREDAG 21/11

FREDAG 21

STUDIO 3

11.15 Det här kan vi bidra med – Stöd och Råd

15.00 Myndigheter som möjliggörare

Att driva ett socialt företag innebär, som för alla företag, att
sköta ekonomin, personalfrågor, affärsutveckling liksom
kompetensutveckling för medarbetarna med mera. Det
är mycket att sätta sig in i. Var kan man få stöd och rådgivning? På seminariet presenterar några stödorganisationer
vad de kan bidra med

Ibland fungerar regelverket och ibland inte… Skillnaden är
många gånger myndighetspersoner som tolkar sin uppgift
på olika sätt. Det saknas ofta kunskap. Seminariet ger några
positiva exempel på myndigheter som samverkar med varandra och med sociala företag utifrån ett förhållningssätt
som visar på kunskap och förståelse för de sociala företagens och deras medarbetares särart och behov.

Medverkande: Anette Dünkelberg Coompanion, Hans Erik Stierna KFO, Monica
Lysholm IDEA, Eva Loftsson ESF, Representanter från sociala företag
Moderator: Elisabet Mattsson, ordförande för Plattformen för socialt företagande

12.15 Finansiering och kapital för socialt företagande
Att få fram pengar till investeringar är en av nyckelfaktorerna för att sociala företag att kunna utvecklas och växa. På
seminariet beskrivs hur man kan möta ekonomiska utmaningar, hur det sociala företaget kan engagera lokalsamhället och vilka alternativa vägar till kapital som kan finnas.
Ekobanken, JAK och Lokala Kreditgarantiföreningar presenterar sina möjligheter att vara en resurs och representanter
från sociala företag berättar om sina erfarenheter.
Medverkande: Jan Svensson Coompanion Göteborg, Christoffer Lüthi Ekobanken,
Johannes Kretschmer JAK, Bridget Wedberg Kreditgarantiföreningen, Margareta Säterli
Service & Samverkan, Daniel Lindgren Vägen ut!
Moderator: Eva Elblaus, styrelseledamot Skoopi

14.00 Offentlig upphandling – så här går det till!

Medverkande: Evert Svenningsson Försäkringskassan Västra Götaland, Maria Larsson
Sociala resursnämnden Göteborg, Åsa Eriksson Södra Dalarnas Samordningsförbund och
representanter för sociala företag
Moderator: Elisabet Mattsson, ordförande för Plattformen för socialt företagande

16.00 Bidrag eller lön? Vad ska man
leva av när man arbetar i ett socialt företag?
Medarbetarna i sociala företag har olika typer av försörjning. En del har olika former av anställning och lön Andra
har sin försörjning genom sjukförsäkringen eller andra slag
av bidrag. Skoopis medlemmar vill ha lön för sitt arbete.
Vilka möjligheter finns det att gå från bidrag till lön? Christina Rosengren från Arbetsförmedlingen informerar om olika
möjligheter att gå vidare från bidrag från socialförsäkringen
till lön. Representanter från olika sociala företag berättar
kort om sin försörjningssituation och diskuterar möjligheterna med lön istället för bidrag.

Sociala företag säljer produkter och tjänster på marknaden.
Många gånger kräver detta offentlig upphandling. Sedan
ett par år tillbaka finns nya intressanta möjligheter vad
gäller upphandlingsförfarandet. Anbud kan formuleras
så att ett socialt företag kan få ett uppdrag utifrån sociala
kriterier. På seminariet presenteras erfarenheter av sociala
kriterier i upphandling, konkreta råd om olika sätt att få
uppdrag från kommuner och landsting, information om
Lagen om Offentlig Upphandling och LOV och erfarenheter
av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen centrala
upphandlingar under 2008.

Medverkande: Christina Rosengren Gustavsson Arbetsförmedlingen, Margareta Karlsson Yscreen, Christina Castana Karins Döttrar, Lena Sköld kooperativet Valfrid
Moderator: Bosse Blideman, Partnerskapet för utveckling av sociala företag

Medverkande: Eva Ternegren Coompanion Göteborg, Anders Bjurström Arbetslinjen
Klippan och representanter från sociala företag
Moderator: Pernilla Friberg socionom

Medverkande: Barbro Holmgren Lange PUST – affärsnätverk, Elisabeth Mattsson Le
Mat och Villa Vägen ut! m fl
Moderator: Bosse Blideman, Partnerskapet för utveckling av sociala företag
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17.00 Företagsamverkan – en framgångshistoria

Nya idéer finns för företagsamverkan! De stärker identiteten, kvalitén och professionaliteten för de sociala företagen
och gör dem mer synliga på marknaden. PUST utvecklar affärsidéer. Social franchising är ett nytt spännande begrepp
kring Bed & Breakfast, Halvvägshus, Hotell mm. De berättar
alla sin historia.

WORKSHOPS

NOVEMBER

FOAJÉN

11.15 Sociala ekonomins plattformar
som stöd för det sociala företagandet

Det är viktigt för de sociala företagen att finnas i ett sammanhang med andra sociala företag, kooperativ, ideella
föreningar och organisationer. Det stöd som etablerade organisationer kan ge är betydelsefullt. Hur kan detta stöd se
ut? På vilket sätt kan de sociala företagen vara en injektion
till företagande för föreningar och organisationer?
Medverkande: Maria Woglinde Plattformen Östra Mellansverige, Lotta Johansson,
Slup.se, Füsun Uzuner, Plattformen Västra Götaland m fl.

12.15 Social redovisning

Social redovisning är en självutvärderande metod för att
planera, mäta och utvärdera den sociala verksamheten.
Genom att mäta sociala mål kan viktiga områden föras
fram, som t.ex. trivsel på arbetet, kommunikation, vilken
arbetsfördelning som finns i verksamheten. Flera sociala
arbetskooperativ har använt sig av metoden, några av dem
presenterar hur det går till och vad de fick ut av att använda
sig av social redovisning.
Medverkande: Kooperatörer från Via Nova och Kooperativ Valborg

13.00 Socioekonomiska bokslut

Ett antal positiva effekter uppstår när medarbetare i sociala
företag förändrar sin livssituation och därmed i mindre omfattning konsumerar välfärdstjänster, det kan mätas genom
socioekonomiska bokslut. I workshopen presenteras ett
Socioekonomiskt bokslut för Projekt Järvajobb och Blåband
städ och service. Ett socialt företag för långtidsarbetslösa
personer som genom samverkan mellan Svenska Bostäder och Spånga Blåband inom Järvalyftet har kommit ut i
arbete.
Medverkande: Katarina Nordin, Projektledare social ekonomi & landsbygds-utveckling,
Sigtuna Kommun m fl.

14.15 YES – från nödvändighet till en
framgångsrik affärsverksamhet

Yrkes och Entreprenörsutbildning är en ettårig yrkesinriktad utbildning. Utbildningen startades då det visade sig att
många människor på Basta, med tidigare missbruksproblem, var duktiga yrkesmän – och kvinnor. Däremot hade
få personer några utbildnings- eller anställningsbevis. YES
startade med fyra elever från Basta.
Idag, fem år senare, har YES utvecklats och närmare 200
elever går i utbildningar, varav majoriteten nu är irakiska
flyktingar.

15.15 Två koncept: Le Mat och
social franchising Villa Vägen ut!

Le Mat är en franchisekedja för sociala företag som driver
Hotel, B & B och Hostel.
Varje Le Mat företag är ett socialt företag. Det betyder
att man startar och driver företag tillsammans. Förebilden
är italienska Hotel Tritone i Trieste som startades för 15 år
sedan. Idag finns Le Mat Europa, ett europeiskt samarbete,
för att stärka varumärket och sprida idén till fler länder. Le
Mat sprids genom social franchising - en känd metod på ett
nytt område.
Le Mat Sverige välkomnar entreprenörer och sociala företag som vill starta ett Hotel, B & B eller Hostel eftersom man
arbetar för att fler ska öppna runt om i Sverige. Villa Vägen
ut! är ytterligare en franchisekedja som idag finns i Sundsvall och Göteborg och är på väg att startas på flera håll runt
om i landet. Villa Vägen ut! är halvvägshus som säljer boendeplatser till kommun och kriminalvård för människor som
vill lämna missbruk och kriminalitet.
Medverkande: Sociala entreprenörer från Le Mat och Villa Vägen ut! Mikael Persson
och Daniel Lindgren.

16.15 ”Möten för alla” – mötets
betydelse för demokrati och deltagande.

Vad är viktigt att tänka på för att säkerställa demokrati
och deltagande under ett möte? Målet med vår workshop är att ta tillvara samtliga deltagares synpunkter och
tankar. Detta säkerställer vi genom att använda metoden
Innotiimi®OPERA som är strukturerad, kreativ och involverande. Metoden passar i de flesta sammanhang där man vill
involvera deltagare i dialog.
Medverkande: Jeanette Nilsson och Ingrid Lysell Smålänning, Innotiimi AB

17.00 RQS – Ett brukarstyrt kvalitetssäkringssystem

Den av Rainboworganisationerna brukarstyrda dygnet runt vården av missbrukare motsvarar idag drygt 10 procent av den totalt givna vården i landet. Inom paraplyorganisationen Rainbow
www.rainbowsweden.se , har ett speciellt kvalitetssäkringssystem
utvecklas, Rainbow Quality System. RQS fyller olika funktioner,
först och främst ger det en bra värdemätare på hur individers väg
bort från missbruk fortgår. För det andra tillämpas ett system med
kollegiegranskning mellan och av de olika organisationernas rehabiliteringssystem och slutligen är RQS ett starkt varumärke när
kommunerna och kriminalvården upphandlar rehabilitering.
Medverkande: Bo Holmberg, verksamhetschef Länkarna Johanneshov

Medverkande: Alec Carlberg, ordförande i Bastagruppen och Lena Lago, studieansvarig
YES/Basta www.basta.se
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STUDIO 3

10.00 Vad innebär det att vara ett kooperativ?

13.15 Vem bestämmer vad? Ledarskap i sociala företag

OBS! Endast föranmälda till detta seminarium.
Anmälan görs till: eva.carlsson@skoopi.coop eller på mässan

Handlar det bara om att vara en förening där alla som arbetar är medlemmar? Vilka värderingar ska styra kooperativet
och hur får man alla delaktiga? Vad står det i de kooperativa
principerna? Hur går man från ord till handling? Seminariet
diskuterar bland annat dessa frågor och presenterar några
exempel på vad det innebär att vara ett kooperativ.
Medverkande: Füsun Uzuner Coompanion Göteborg och representanter från mässans
sociala arbetskooperativ
Moderator: Anette Dünkelberg, Coompanion Stockholms län

11.15 Programmet för fler och växande sociala företag
Nutek fick i november förra året ett uppdrag av regeringen
att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen
skriva ett program för en utveckling av sociala företag. Deras förslag lämnades till regeringen i maj och nu väntar vi
på regeringens svar! På seminariet berättar Eva Johansson
Nutek och de övriga om hur det hela blev!
Medverkande: Eva Johansson Nutek med flera
Moderator: Eva Elblaus, styrelseledamot i Skoopi

12.15 Sociala företag skapar
grund för delaktighet och empowerment
Ett socialt företag ska skapa delaktighet för medarbetarna
och det ska i sin tur leda till empowerment. Empowerment, som är ett svårt begrepp att översätta, handlar om
att ta makten över sitt liv, att ha självtillit till sin förmåga
att förändra både sig själv och sin situation. I seminariet
presenteras några tankar om delaktighet och därefter
diskuteras möjligheten att leva upp till dessa målsättningar
genom en metodik som involverar deltagarna i seminariet i
frågan: ”I det sociala företagandet - hur kan vi arbeta för en
ökad delaktighet?” Resultatet presenteras sedan på Skoopis
hemsida.
Medverkande: Ingrid Lysell Smålänning Innotiimi AB och representanter från sociala
företag
Moderator: Eva Laurelii, styrelseledamot i Skoopi
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De sociala företagen ser olika ut när det gäller ledarskap.
I sociala arbetskooperativ driver medlemmarna själva sitt
företag, en del kooperativ har handledare som stöd. Denna
handledare är ofta anställd av en annan arbetsgivare, ofta
kommunen. Vissa kooperativ har en anställd verksamhetsledare eller någon som tar på sig ett ledarskap. I de större
sociala företagen som drivs av föreningar kan det finnas
chefer och arbetsledare. Några har coacher som stöttar
men är utan beslutsrätt. Vilken roll har styrelserna och
medarbetarmötena? Representanter från olika verksamheter berättar om sitt ledarskap och får frågor från moderator.
Ähörarna får papper och penna innan med plats för möjliga
kommentarer. Utdrag från dessa kommentarer sammanfattar vi sedan på hemsidan.
Medverkande: Ingrid Lysell Smålänning Innotiimi, Harriette Tillberg Hamnkompaniet,
Pernilla Svebo Lindgren Vägen ut! Gun Andersson Bruk för alla, Malin Asztéli Föreningen
Grunden
Moderator: Eva Laurelii, styrelseledamot i Skoopi

14.15 Sociala företag som alternativ till daglig verksamhet
Några av de första sociala arbetskooperativen startades
som alternativ till kommunal daglig verksamhet. I dag finns
många kooperativ som professionellt och framgångsrikt
erbjuder arbetstillfällen för personer med olika funktionsnedsättningar. Under seminariet presenterar några av dessa
sina verksamheter.
Medverkande: Medarbetare från Hanverkskooperativet Unitis, Föreningen Grunden
och Beatebergs Hunddagis
Moderator: Bosse Hed, coach på Unitis

SCEN

WORKSHOPS

FOAJÉN

11.15 ATRIUM är en symbolisk atriumgård
En symbolisk atriumgård där människor kan utvecklas i en
skyddad miljö och i sin egen takt. För närvarande är vi c:a
85 personer som arbetar i ATRIUM. Syftet är att ta tillvara resurser hos personer med psykiska funktionshinder och tillgodose deras individuella behov genom att erbjuda arbete,
meningsfull sysselsättning, arbetsträning och anställningar.
Medverkande: Verksamhetschef Barbro Holmgren-Lange

MÄSSHALLEN

Inne i mässhallen finns mässans händelserika scen. På den avlöser de mest intressanta föredragare varandra, det sociala arbetskooperativet Maitraiders från Sundsvall spelar band annat
rock.
DU får komma upp scenen och säga din åsikt.
AUKTION klockan 15.00 på lördagen på delar av mässans inredning – bland annat 60 meter handmålat siden tyg autioneras

Kort film kommer att visas under seminariet. För mer information www.atrium.g.se

ut.

12.00 Brukarrevision vad är det?

Det hela hålls samman av Tangotanten, Bodil Bendixon, bara
en sådan sak! www.tangotanten.se

Brukkarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder.
Sociala arbetskooperativet Recreos medlemmar som utför
brukarrevisioner har egen erfarenhet av psykiskt funktionshinder eller är anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
Seminariet ger dig en inblick i brukarrevisionsprocessen.
Medverkande: Malin Lindgren, Kooperativet Recreo

12.45 Bruk för Alla

Fredag
12.30-13.30 Boksläpp Sociala företag vidgar
arbetsmarknaden Sveriges Kommuner och Landsting
13.30-14.00 Politikersamtal Berit Högman Näringsutskottet (s)
och Elisabeth Svantesson Arbetsmarknadsutskottet (m)
15.30 Modevisning

Bruk för Alla är en process – inte ett detaljplanerat projekt.
Visionen är att tillvarata arbetslösas, långtidssjukas, förtidspensionerades, funktionshindrades m fl inneboende resurser och initiativförmåga och att ge ökat välbefinnande och
möjligheter till utveckling.

16.30-18.00 Speakers corner: säg din åsikt i fem minuter

Medverkande: Maria Jonsson och Stefan Andreasson, Bruk för Alla

13.00 Maitraiders spelar rock mm.

13.30 Folkbildningen som resurs – tre exempel

15.00 Auktion på mässans inredning, dekoration mm.

Folkbildningen är en viktig. Det handlar om att se möjligheterna för varje människa och visa på kraften och styrkan hos
henne eller honom. Genom studiecirklar eller folkhögskolekurser kan man lära sig mer om socialt företagande och bli
stärkt som person för att starta ett socialt företag. Tre olika
exempel på vad folkbildningen kan erbjuda presenteras.

Lördag
11.15-15.00 Speakers corner: säg din åsikt i fem minuter

Närmare detaljer visas intill scenen och på Socialaföretagsmässan 2008s hemsida www.skoopi.coop/massan.

Medverkande: Rune Nilsson Studieförbundet Vuxenskolan, Leif Almroth Marieborgs
folkhögskola och Sussanne Blomdahl Sunderby folkhögskola

14.30 Små blir starka tillsammans
Efter italiensk förebild startades konsortiet Vägen ut! Kooperativen som har gemensamma lösningar på personaloch arbetsgivarfrågor, försäkringar, löneadministration och
styrning. När ett nytt kooperativ ska starta stöttar de andra
kooperativen inom konsortiet. De etablerade företagen går
in som juridiska medlemmar under starttiden.
Medverkande: Elisabet Mattsson, Pernilla Svebo Lindgren och Daniel Lindgren Vägen
ut! kooperativen
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INTRYCK FRÅN SYDAFRIKA
Anna Karin Olsson, Kooperativet KOS
Den 5 september satte sig jag och Klas
Sundström, SKOOPI, på flyget till Sydafrika, inbjudna att delta i en tvådagarskonferens i Johannesburg arrangerad
av South African Federation for Mental
Health. Vår uppgift var att dela med oss
av erfarenheter av att arbeta med och i
sociala arbetskooperativ.
Helgen ägnade vi åt att sparsamt bekanta
oss med landet. Tack vare en man som i ca
30 år arbetat för SA Federation for Mental
Health, fick vi en ovärderlig guidning runt
Johannesburg.
På måndagen startade konferensen med temat sysselsättning och arbetssätt. Det gavs
bl a exempel på arbetsmetoder för att bryta
utanförskap, arbeta upp förmågor och hjälpa personer närmare arbetsmarknaden. Klas
fick mer spontant än väntat avrunda dagen
med ett anförande. Det gick mycket bra och

Frågor & Svar

1. Ungefär hur många sociala
företag finns det i Sverige?

2. Av vad tillverkar Kooperativet
KOS sina skålar?
3. I vilket län finns Det Finns
Bruk För Alla?
4. Vad mäter man med social
redovisning?
5. Hur stor blir den samhälleliga
vinsten när en person går från
ett liv med missbruk till ett liv
i Vägen Ut! Kooperativen eller
Basta Arbetskooperativ?
6. Vad står förkortningen
SKOOPI för?

mottogs med glädje. Kvällen avslutades
med mingel. På tisdagen låg fokus på finansiering och sociala arbetskooperativ.
Jag och Klas delade på en halvtimme på förmiddagen. Klas presenterade SKOOPI och
berättade hur sociala arbetskooperativ är
organiserade i Sverige och hur den sociala
ekonomin fungerar i stort. Jag berättade om
det dagliga arbetet i ett socialt arbetskooperativ. Dessutom satt vi med i efterföljande
paneldebatt. Vi fick många frågor om demokratiarbete, handledarbehov och vad man
gör med pengarna som kooperativen tjänar.
Fyra roliga och mycket intressanta dagar.
Det finns önskemål om fortsatt samarbete
med Sverige!
Bilden är tagen på söndagens eftermiddag i Soweto
(Johannesburg) utanför Hector Pieterson muséet.

Marieborgs Kursgård
En- och flerdagskonferenser samt boende i nyrenoverade
rum till bra priser!
Telefon: 011-21 96 11
www.marieborg.net

Jag brinner för nya företag
Drömmer du om att starta företag? Har du en innovativ idé? På
ALMI kan vi både finansiering och utveckla nya affärer. Vi erbjuder
Mikrolån, Innovationslån och vanliga företagslån. Har du en bra affärsidé finns det även möjlighet till en egen mentor eller coach.

Marie Ahlgren, Affärsområdeschef Nya företag

Vill du veta mer? Kontakta närmaste regionala ALMI-bolag eller
besök www.almi.se

Facit sidan 31
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TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA !
Ewa Harringer, Hotel Le Mat
när jag var liten, på 50-talet, såg jag aldrig

någon rullstol på gatan. Det berodde inte på
att jag växte upp i ett litet fiskeläge för sedan
när jag flyttade till en mindre stad på 60-talet, var det likadant.
När jag så flyttade till Göteborg -69 var det
fortfarande högst ovanligt, jag tror inte jag
såg någon faktiskt. Och såg man någon så
var det uppseendeväckande, jag fick skärpa
mej för att inte stirra. Ett barn kan ju tillåtas
stirra, peka och fråga: ” Varför sitter du i en
sån där?” För dom vill veta.
Att inte kunna gå, höra eller se har under
långa tider varit något att skämmas för.
Något att gömma undan och strunta i att ta
hänsyn till. Så är det fortfarande i många länder i världen.
Idag , 2008, är det gott om rullstolar, permobiler och elscootrar. Bra! Jag kör själv omkring på en. Vi är accepterade.
Men det finns mycket kvar. Ingen, som inte
kan gå, se eller höra skall behöva känna sig
diskriminerad. Det är en mänsklig rättighet!
Ändå finns det massor att åtgärda innan vi
har ett samhälle tillgängligt för alla.
När jag skall besöka Stadsmuseet här i Göteborg så kan jag inte komma in!? Ytterdörren har ingen automatisk dörröppnare eller
ringklocka. Är jag ensam kan jag vänta tills
det kommer någon förbi och be dem om
hjälp att öppna dörren. Oacceptabelt!
Det är omöjligt att få plats med elscootern
på något tåg till Stockholm. Oacceptabelt!
När jag vill besöka restaurang Henriksbergs
takterrass får jag först gå in en annan väg,
åka hiss några våningar, gå igenom köket
in i nästa hiss och åka ytterligare en våning
innan jag är framme. Personalen är snäll och
hjälpsam men… Oacceptabelt!
På Pusterviksteatern är det några trappsteg
och någon får öppna extradörren också så
att jag kommer in. Folk är snälla men…
Oacceptabelt!
Om jag ska handla kläder så får jag alltid
köpa och ta hem och prova eftersom alla
provrum är så små. Jag behöver oftast ha

med mej någon in som hjälper mej. Och det
går inte. Oacceptabelt!
Faktum är att jag har upplevt ett handikappanpassat provrum i London. Det var
fantastiskt!Listan på exempel kan göras
lång, det här är bara ett smakprov.
Det gäller som funktionshindrad att se möjligheterna, att se framåt. Och tro mej, det
gör jag. Ett samhälle med lika rättigheter för
alla vill jag ha.
Sverige har förbundit sig att följa FN:s standardregler för att tillförsäkra människor
med funktionsnedsättning delaktighet och
jämlikhet. En av förutsättningarna för att
detta ska kunna uppnås är att hela miljön är
tillgänglig och användbar för alla.

miljöer utomhus.
2. Staterna bör se till att arkitekter, byggnadsingenjörer och andra som är yrkesmässigt engagerade i utformningen och uppbyggnaden av den yttre miljön får tillräcklig
information om handikappolitik och om vad
som bör göras för tillgängligheten.
3. Krav på tillgänglighet bör ställas från
början när den yttre miljön utformas och
byggs upp.”
Sverige har ratificerat standardreglerna och
därmed förbundit sig att följa dem. Trots det
ser det alltså ut som det gör.
Japp, det är bara att spotta i nävarna och se
till att ändra på!

Tillgänglighet; FNs standardregel 5 säger bl.a:
”1. Staterna bör ta initiativ till åtgärder i den yttre
miljön för att undanröja
hinder mot tillgänglighet.
Detta bör innebära att regler och riktlinjer utvecklas
och att det övervägs att
lagstiftningsvägen säkra
tillgängligheten på olika
områden i samhället, t.ex.
tillgängligheten till bostäder och andra byggnader,
kollektivtransporter och
andra kommunikationsmedel, gator och andra

Vi ser behov och skapar lösningar
Allians är en oberoende försäkringsmäklare som hjälper
företag, organisa�oner och föreningar
med rådgivning inom försäkringsområdet.

Vårt mål är a� ge våra kunder
rä� försäkringar �ll rä� pris.
www.allians.com
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Din guide till ett företagande där alla får plats.
Entré K verkar för:





att motivera kommunerna att ta fram planer för socialt företagande.
att samverka med näringslivet.
kompetensutveckling i befintliga sociala företag.
www.entrek.se
att underlätta finansieringen av sociala företag.

LULEÅ KOMMUN
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”Möten för alla”

Vi har en idé!
Delta i en studiecirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan.
Utveckla din idé.
I studiecirkeln kan du lära dig:
• Marknadsföring
• Hur man arbetar i en förening
• Hur man bildar kooperativ
Våra studiematerial är lättlästa.

DEMOKRATISKA
ENGAGERANDE
INVOLVERANDE
UÊ Ì®OPERA
UÊ Ì®ÀÕ«« Ý«
UÊ Ì® À>ÀÕ«}

Studieförbundet Vuxenskolan finns i hela landet.
www.innotiimi.se

*ÀÃ\ÊÓnäÊÀÉ{ÊÀÊ«iÀÊFÀ°Ê

08-673 30 06

08-587 686 00
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www.sv.se

Kan din idé växa …?
Brinner du för en idé om att motverka utanförskap
och främja kompetensutveckling i arbetslivet?
Socialfonden investerar 12 miljarder i projekt som
skapar arbete och nya möjligheter för alla.
Gå in på www.esf.se.
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Tänk att få vara uppskattad varje dag!
Det sociala arbetskooperativet Entre
Värdar, med sin arbetsplats på Sunderby
sjukhus utanför Luleå, är det senaste tillskottet i den kooperativa familjen i Norrbotten.
Det är en mycket pigg ettåring – kooperativet startade i oktober 2008 och i dag finns
sju kooperatörer, men fler är på väg in.
Linnea Hellström, 27 år, är en av kooperatörerna. Hon och kooperativet har på denna
korta tid funnit sin roll och uppgift och fått
kunder och
uppdragsgivare som
bara verkar
längta mer
och
mer
efter deras
tjänster.
Enkelt
uttryckt
handlar företagsidén

SOCIAL FÖRETAGARE

om att entrévärdarna hjälper patienter till
och från sjukhusets olika avdelningar. När
en patient ska skrivas ut och åka hem ledsagas personen av Linnea och hennes kollegor
ut till väntande buss eller sjuktaxi. Likadant
när en patient kommer med sjuktransport
för att läggas in på sjukhuset. Då finns entrévärdarna där för att ta emot patienten och
följa personen upp till rätt avdelning.
Det har visat sig vara en lysande enkel och
riktig affärsidé; alla är nämligen mer än nöjda. Sjukvårdspersonalen får koncentrera sig
på sitt jobb, chaufförerna sparar tid, landstingets egen receptionspersonal får avlastning och patienterna upplever att de får ett
bra omhändertagande. Dessutom har Linnea
och hennes kollegor varje dag känslan av att
göra ett viktigt och nödvändigt arbete och får
också uppskattning för det!
- Det är ett härligt jobb, säger Linnea och utstrålar entusiasm och självförtroende. Vi känner varje dag att vi är uppskattade, både av de
människor vi hjälper och av våra kunder.
Linnea har polio, vilket gör att hon arbe-

tar halvtid. Hon har utbildat sig till läkarsekreterare och receptionist och också gått en
teckenspråksutbildning. Precis när hon var
färdig med utbildningen dök chansen att bli
kooperatör upp.
- Jag lär mig mer och mer om den kooperativa tanken och det känns verkligen viktigt
att vi arbetar tillsammans för att vårt eget
företag ska gå så bra som möjligt, säger
Linnea. Vi är noga med att allas åsikter ska
höras och vi har snabbt blivit en sammansvetsad grupp.
Efter bara ett år har Entrévärdar visat att
deras tjänster behövs och i takt med att efterfrågan ökar kommer man också att ta in
fler kooperatörer. I dag har man öppet mellan klockan nio och halv fyra. Snart utökas
öppettiden med några timmar. Framtiden ser
bra ut för detta nystartade företag och säkerligen kommer deras affärsidé att spridas till
andra platser i Sverige.
Behovet av mänsklig kontakt och ett gott
bemötande i vården är nämligen stort överallt.

FYRA OLIKA ROLLER INOM SOC
Handledare på hunddagis
Käth Casselgren har i drygt ett år jobbat
som handledare på kooperativ Valfrid
hunddagis i Luleå. Käth har tidigare arbetat 35 år i resebranschen. Sommaren
2007 lade hennes resebyrå ner sitt kontor
i Luleå och det var dags att blicka framåt.
Hennes hundintresse gjorde att hon upptäckte möjligheten att arbeta med kooperativ Valfrid.
− Det blev en stor omställning, som jag inte
riktigt förstod omfattningen av i början, säger Käth
Casselgren, när
vi träffar
henne och
handledarkollegan
Jan-Olof
Andersson
i fikarummet uppe
på hunddagiset i
Luleå.

HANDLEDARE

Lärt mig mycket
Käths första år som handledare har verkligen lärt henne mycket om människor och
relationer.

− Eller varför inte ha ett system med erfarna
mentorer som förstår de särskilda villkor
som finns hos de sociala arbetskooperativen, säger Jan-Olof.

− I resebranschen var det väldigt hårt tempo
och höga krav på alla anställda. Att vara anställd som handledare har lärt mig hur viktigt det är att lyssna på människor. Jag har
också lärt mig hur utsatta människor är och
hur viktigt det är att kunna ta det lugnt och
låta alla växa i sin egen takt.

Tid att lyssna
− Jag är en riktig hundmänniska, säger Käth
och jag är verkligen glad att jag tog steget
och bytte inriktning i livet. I mitt jobb som
handledare kan det ofta uppstå problem i
vardagen som är svåra att hantera, men om
man tar sig tid att lyssna och möta varandra
så hittar vi oftast en lösning.

Valfrids hunddagis har kommit långt sedan starten för 1,5 år sedan. I dag arbetar
13 kooperatörer och de två handledarna tillsammans för att driva företaget. Alla hundboxarna är fulla, femton hundar just nu, men
planer finns för att kunna utöka antalet.
För handledarna kan det ibland kännas svårt
att leva upp till de höga krav som ställs.
Både Käth och Jan-Olof kan ibland önska
sig ett starkare nätverk med andra handledare på andra kooperativ.
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Från tveksamhet till framgång
Mats Holmberg är enhetschef för en serviceavdelning på Sunderby sjukhus utanför Luleå. Det innefattar bland annat
ansvaret för den stora receptionen, som
är det första som möter en besökare till
sjukhuset.
Receptionen är dessutom ansiktet utåt för
sjukhuset och därmed en viktig plats där ett
gott bemötande kan vara avgörande för hur
man uppfattar den hjälp och service man
får.
Mats har
daglig kontakt med
kooperatörerna på
Entré Värdar och han
är mycket
nöjd med
samarbetet
efter
det
första året.

Grunden för starten av kooperativet ligger i
att det finns ett starkt behov av att ha ett gott
bemötande av de patienter som åker med
sjukresor fram och tillbaka till sjukhuset.

EntréVärdar. Det avlastar landstingets egen
reception och kooperativet fungerar som ett
väldigt fint komplement och patienterna får
helt enkelt en bättre service.

Osäkerhet från början

Ser positivt ut

Mats Holmberg berättar att man från receptionens sida inte var säker på hur det skulle
gå från början. Hur skulle patienterna uppfatta det? Och hur skulle vår egen receptionspersonal reagera?
− Själva tanken på att få hjälp utifrån var så
pass ny för oss, vi var lite tveksamma hur
de skulle klara jobbet. För oss är det ju viktigt att våra patienter kan känna sig trygga
vid mottagandet och när de sedan ska lämna
sjukhuset.
Redan efter det första året ser det ut att vara
en lösning som alla gillar; det är bra för landstinget och det är bra för patienterna, som ofta
visar sin uppskattning för den hjälp man får
av kooperatörerna på

− Det har gått överraskande smidigt, säger
Mats. Det visade sig snabbt att de var jätteduktiga och vi ser hela tiden att behovet av
deras hjälp ökar.
Mats Holmberg säger att det just nu pågår
förhandlingar om att utöka de tjänster som
kooperativet kan erbjuda.
− Från vår sida ser vi att behoven ökar. De
olika avdelningarna ser också nya möjligheter där kooperativet kan hjälpa till. Jag kan
inte föregå förhandlingarna, men det ser positivt ut för kooperativet, tycker jag.

SAMARBETSPARTNER FÖRETAG

CIALT FÖRETAGANDE

Text och foto: Lars Hedström

Jag ser möjligheterna hos varje individ
Ann-Sofi Wibble har jobbat närmare 38
år på Arbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden. De senaste 10 – 15 åren har
hon arbetat med lönebidragstjänster och
försökt att hjälpa människor med olika
funktionshinder att komma ut i arbetslivet.
Speciellt glad säger hon sig vara att ha fått
förmånen att följa framväxten av de sociala
arbetskooperativen i Norrbotten.
− Det har
gjorts
ett
fantastiskt
arbete av
m å n g a
människor
och
projektledaren
Sussanne
Blomdahl
på Sunderby folkhög-

skola är en av de verkliga inspiratörerna. Jag
har fått följa arbetet på nära håll, allt sedan
det första embryot med enstaka kurser på
folkhögskolan till framgångarna med först
Kooperativ Valborg, sedan Valfrids hunddagis och nu senast Entrévärdar.
Hos Ann-Sofi Wibble lyser det sociala engagemanget igenom klart och tydligt. Hon
har ett genuint intresse av att uppmuntra och
stödja de människor som av många olika
skäl hamnat utanför det vi kallar den vanliga
arbetsmarknaden.
− Jag har så många gånger sett vad ett arbete betyder för en enskild människa. Genom framväxten av sociala arbetskooperativ
finns det nu fler möjligheter för människor
att komma ut och arbeta.
Om Ann-Sofi Wibble får bestämma kommer fler och fler sociala arbetskooperativ att
växa och blomstra i Norrbotten. Hon har sett
och förstått att det här är en arbetsform som
kräver tid och tålamod, både av myndigheter, finansiärer och
kooperatörerna

SAMARBETSPARTNER MYNDIGHET
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själva. Men också att belöningen för detta
tålamod kan vara stor.
− Jag har på nära håll fått se människorna i
Kooperativ Valborg och Kooperativ Valfrid
växa som individer genom att de kunnat utveckla sina egna företag. Det behövs verkligen alternativa arbetsplatser i ett samhälle
som på många sätt bara utformas för de högpresterande.
Sedan något år tillbaka finns systemet
med trygghetsanställningar, en modell som
Ann-Sofi förordar. Att kunna ge personer
trygghetsanställningar skapar lugn och ro
och framförhållning, menar hon.
− Dessutom har de sociala arbetskooperativen oerhört kloka perspektiv. Att man ska
arbeta utifrån sin förmåga och att alla har
något att bidra med. Den inställningen behöver uppmuntras och förstärkas i vårt samhälle.

Vi bygger inte för börsen.
Vinsten går till nya bostäder
Vi är inget aktiebolag med vinsttörstiga ägare och
ständiga krav på förbättrade kvartalsrapporter. Det gör att
vi kan koncentrera oss på att bygga bra bostäder åt våra
medlemmar. Vårt förhållningssätt gör dessutom att vi kan
engagera oss i den politiska debatten med en tro på att
politikerna faktiskt lyssnar.
På hsb.se kan du läsa mer om våra
tankar och värderingar.

Ett gemensamt initiativ mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Stockholm Business
Region Development och Innovationsbron Stockholm med syfte att långsiktigt stärka och öka rådgivningen till
entreprenörer och innovatörer i Stockholms län.
www.entrepreneursthlm.nu

Sociala

Sociala företag vidgar arbetsmarknaden
av Bosse Blideman och Eva Laurelii

Författarna Bosse
Blideman och Eva
Laurelii har breda kunskap
landet. De har arbetat
er om socialt företaga
ett 20-tal år som koopera
nde i
tiva företagsrådgivar
samt med projekt,
e inom Coompanion
utredningar och utbildni
ngar om socialt företaga
länder.
nde i Sverige och andra
Av samma författar
e finns böckerna Med
gemensam kraft, en
introduktionsboken
studiebok, 2003, och
Att vara behövd, 1999.
Den juridiska handbo
2003 av Bosse Blidema
ken Att arbeta för arbete,
n och Yngve Karlsson
är ett komplement.

isbn 978-91-7345-196-
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På en vidgad arbetsmarknad kan alla som vill och kan
få möjlighet att bidra till arbetslivet utifrån sin förmåga.
Den här nya boken vill på ett bra sätt visa vad socialt
företagande är.
Den innehåller exempel på sociala företag och läsaren
får också ta del av aktuell forskning på området. I slutet
av boken ﬁnns ett avsnitt med konkreta tips om hur man
startar och driver ett socialt företag.
K
F
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Sociala företag vidga

Boknyhet!
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www.kommentus.se
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SOCIALA ARBETSKOOPERATIV
− NU ÄVEN I VITRYSSLAND

Birgitta Israelsson, Coompanion Roslagen

Vitryssland – Belarus – är ett land där
många personer har svårt att få arbete.
Arbetslöshetsstödet är mycket lågt. Sociala arbetskooperativ kan vara lösningen
för många av dem!

Coompanion Roslagen har sedan 4 år ett
projekt som går ut på att informera om sociala arbetskooperativ och att hjälpa till i
uppstarten av dem.
Projektet riktas främst mot
handikappade
ungdomar.
De har inte så många valalternativ i Belarus, många
bor hemma utan jobb och
är isolerade från samhället
runt om. Andra bor på institution. Bidrag och sjukpensioner för handikappade är
mycket låga, runt 300 kr per
månad.
Genom projektet har det
startats flera sociala arbetskooperativ i Brestregionen,
bl a Sputnik och Cmi Brest.
På Sputnik bor man och arbetar med hantverk av olika
slag men även med teater.
Varje sommar gör de en
turné med sin teater. Kooperativet sköts av ungdomarna
själva, som turas om med
matlagning och städning.
Den sociala gemenskapen
och ansvarstagandet är en av

de viktigaste funktionerna i Sputnik.
Cmi Brest är en keramikverkstad med sex
ungdomar som medlemmar och flera på arbetsprövning. De tillverkar olika produkter
av lera som bränns i kooperativets brännugn.
De arbetar också med att dekorera porslinsföremål med olika bilddekaler från staden
Brest och de färdiga produkterna säljs sedan
i ett varuhus.
Kooperativen innebär en stor skillnad i livskvalitet för ungdomarna. Istället för att sitta
hemma och vara passiva är de nu tillsammans med jämnåriga. De har roligt tillsammans när de jobbar. Det finns en nyfikenhet
och vilja att lära sig nya saker, starta upp
med nya tekniker inom hantverket. Alla idéer tas tillvara och prövas.
Om någon har varit på kurs och lärt sig något så delar man med sig av den kunskapen
till de andra när man kommer hem. Det är
häftigt att se dem hålla föredrag för varandra! En tjej, som har svårt att röra sig pga
av skadad rygg, ställer sig upp och berättar
och visar hur man kan göra olika föremål av
strutsfjädrar. Sedan delar hon ut fjädrar och
instruerar kompisarna hur de ska göra. En
febril aktivitet bryter ut när allihop genast
ska pröva den nya tekniken.

Facit till Frågor & Svar sidan 24
1. Cirka 150
2. Återvunnet fönsterglas
3. Skaraborgs län
4. De sociala målen i en organisation
eller i ett företag

Din informationsdistributör
Vi löser dina produktioner
från start till mål

5. Cirka 1 miljon kronor per år
6. Sociala arbetskooperativens
intresseorganisation
JOMA Grafisk Produktion AB
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Box 71, 341 22 Ljungby

Tel: 0372-653 50 Fax: 0372-800 14

www.jomagp.se

NÅGRA AV UTSTÄLLARNA
LE MAT – SOCIAL FRANCHISING
Le Mat är en franchisekedja för sociala företag som driver hotel, B & B och hostel.
”Vi kombinerar affärsmässighet och demokrati med egenmakt och självhjälp. Det har
visat sig leda till livskraftiga företag och nya
jobb”, säger Daniel Lindgren styrelseledamot i Le Mat Sverige.
Varje Le Mat företag är ett socialt företag.
Det betyder att man startar och driver företag tillsammans.

”Vi
säljer
gästnätter av
hög kvalitet samtidigt som vi skapar nya arbeten för människor som står långt från arbetsmarknaden,” berättar Daniel Lindgren.
Le Mat kännetecknas av accoglienza - det
personliga, respektfulla och varma mottagandet av både gäster och medarbetare. Förebilden är italienska Hotel Tritone i Trieste
som startades för 15 år sedan. Idag finns Le
Mat Europa, ett europeiskt samarbete, för
att stärka varumärket och sprida idén till fler
länder. På så sätt startas fler sociala företag
och det blir fler nya jobb.

tillverkar stora fat, skålar och smycken
KOOPERATIVET KOS Viav återvunnet
fönsterglas. För att färga och
Kooperativet KOS är ett socialt arbetskooperativ där alla arbetar 100 % efter
sin egen förmåga. Vi är en ideell förening
där demokrati, arbete och medlemmarnas delaktighet står i fokus. Verksamheten är ekologisk och miljöinriktad.
I en miljö från förra sekelskiftet serverar vi
ekologiskt kaffe, espresso och te. Till det
säljs smörgåsar, kaffebröd, goda hembakade
kakor och matiga KOS-mackor. Vi strävar
efter att erbjuda ekologiska och rättvisemärkta produkter så långt det är möjligt.

dekorera alla smycken och skålar använder
vi endast blyfria färger och slagmetall såsom koppar, mässing och bladsilver. Dansande änglar och dekorativa stjärnor har vi
just börjat att producera.
I vår kopieringsverksamhet arbetar vi med
kvalitetsutskrifter i färg, svartvit och storformat.

De som bildade föreningen hade själva omfattande erfarenheter av att bli helt ansvarsbefriade under upprepade fängelsevistelser,
och av att i motsvarande grad bli av med den
så viktiga självkänslan.

”Le Mat Sverige välkomnar entreprenörer
och sociala företag som vill starta ett hotel, B & B eller hostel. Vi arbetar för att fler
ska öppna runt om i Sverige,” säger Elisabet Mattsson franchiseledare för Le Mat.
”Företag som startar i franchiseform klarar
sig bättre än andra. Samtidigt bygger vi en
gemenskap och fler människor får arbete,”
avslutar Elisabet Mattsson.
Malin Kennerud

mål till exempel inbindning och laminering.
Lokaler för möten, utbildningar och konferenser kan bokas och hyras av oss, dagtid,
kvällar och helger. Brantingsalen rymmer ca
20 personer i u-sittning. Stockholmsrummet
och Salongen är lämpliga för ca 10 personer.
Dagtid går det också att beställa kaffe, te,
smörgåsar och kaffebröd. Vi tar även emot
studiebesök.
Marcus Ridung

Vi tar emot beställningar av broschyrer, rapporter, roll-ups och visitkort. Vi erbjuder
olika efterbehandlingar efter kundens önske-

intagFÖRENINGEN TJUVGODS.SE Vinas presenterade
kosthantverk på en
Den ideella föreningen Tjuvgods.se bildades hösten 2006, med målet att hjälpa
intagna på svenska fängelser att höja sin
självkänsla. Detta genom att förmedla
konsthantverk tillverkat inne på anstalt,
samt att bistå med material till produkterna.

Le Mat sprids genom social franchising - en
känd metod på ett nytt område.

hemsida – www.tjuvgods.se – och lyckades
genom media få sådan uppmärksamhet, att
vi första året hade fler än 40 000 besökare,
som också inhandlade en hel del hantverk,
teckningar och silver. Merparten har gått
tillbaka till de intagna.
Vi har kunnat hjälpa många intagna till ett
bättre liv, bättre ekonomi och ett hopp inför
framtiden; självkänslan påverkas positivt av
att vara bra på något annat än kriminalitet
och droger!
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Vi har nu fått möjlighet att öppna en egen
lokal på Norrbackagatan 74 i Stockholm,
där vi ska fortsätta att stötta människor till
ett bra liv, efter frigivning.
Kontakter tas t.ex. under 150 motivationsbesök per år på häkten i Stockholmstrakten,
där vår huvuduppgift är att visa att det är
möjligt att leva hederligt och drogfritt.
Tjuvgods.se har ca 80 medlemmar.
Curt Cederström

VÅRA SPONSORER

Ekobanken

ekologiskt - socialt - kulturellt

intra
Bild
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NÄR SAMVERKAN SKAPAR
HÄLSA OCH ARBETE
Den ideella föreningen Det Finns Bruk
För Alla bildades för 13 år sedan. Den
vänder sig till alla människor som av
olika skäl hamnat utanför arbetsgemenskapen. Det är inte bara arbetslösa, utan
även sjukskrivna, socialbidragstagare,
förtidspensionerade, invandrare och
andra grupper.
Här visar man att människor vill vara behövda och efter förmåga även vill bidra med
eget arbete. Erfarenheten visar att det ofta är
en sinkadus i vilket försäkringssystem man
hamnar.
Sedan starten har 4 000 människor i södra
Skaraborg - de som ratats av både privat och
offentlig sektor - vänt sig till Bruk För Alla
för att arbeta med viktiga saker som behövs
av andra.
Arbetsuppgifterna tar vid där den offentliga
sektorn inte längre anser sig ha råd - t.ex. att
ge äldre och sjuka människor en behövlig
service - och på områden som den privata
sektorn inte tar på sig när de ger för låg vinst
- exempelvis miljön.
Bruk För Alla är en hälsoprocess. När människor blir behövda, arbetar och ingår i en
gemenskap bättras också deras hälsa. Belastningen på sjukvården minskar ibland
dramatiskt. Under 90-talet visade Institu-

tet för psykosocial miljömedicin (IPM) att
samhället i södra Skaraborg årligen gjorde
en vinst på 12 miljoner genom deltagarnas
förbättrade hälsa.
Ett av grundfundamenten för att Bruk För
Alla når bra resultat är en god och daglig
samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, socialtjänst, frivård, näringsliv
och andra. Samverkan med stort S. Alla
myndigheter skickar människor till Bruk
För Alla, alla tas emot
med öppna armar, där
börjar de arbeta efter
egen förmåga. Genom
åren har åtskilliga på
det viset slussats ut i
det vanliga arbetslivet.
Hösten 2008 deltar
drygt 200 människor
i ett 15-tal olika processer i Bruk För Allas regi. Där finns allt
från hunddagis till
återbruksbutiker och
en miljöutställning
med många besökare.
Just nu är man inne i ett expansivt skede.
Någon har räknat ut att om Bruk För Alla
inte fanns skulle nettokostnaderna enbart
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för Falköpings kommun i Skaraborg årligen
öka med 8-9 miljoner.
Kruxet är egentligen bara ett; det kostar
dryga två miljoner att driva föreningen Bruk
För Alla. För att slippa bekymren med att
samla ihop de slantarna krävs en förändring
av regelverket som måste tas på riksdagsnivå. Där har riksdagsledamöter och berörda
ministrar inte hängt med – inte ännu.

Pakshan Sdik och Nazife Maqedonci lagar mat åt Bruk
För Allas medarbetare. Det doftande Vänskapsbrödet,
som tar två dagar att baka, innehåller bland annat, rågoch vetekross, linfrö, kummin och russin.

AUKTION PÅ MÄSSAN
Att besöka Socialaföretagsmässan 2008 innebär en blandning av
många intryck och upplevelser. Som en förlängning av denna
inspirerande mässa, så får du möjlighet att ta med dig en bit av
inredningen och dekorationen. Klockan 15.00 på lördagseftermiddagen, Socialaföretagsmässans 2008s sista dag, är alla välkomna att bjuda på detta och några av utställarnas hantverk.

Pernilla Ulvblom, SKOOPI

Unika möjlighet ges. De mesta av inredningen och dekoren har de
utställande sociala företagen framställt, bland annat närmare 60
meter handmålat sidentyg i olika färger som under mässan hänger
som böljande inslag i mässlokalerna. Perfekt att sy gardiner av eller
smycka väntrummet med. Utställarna bidrar med hantverk och annat som kan vara svårt att motstå.
Kom och njut av en underhållande
avslutning på en fantastisk mässa!
Kom och bjud!
Många meter
handmålat
sidentyg auktioneras ut.
En minst sagt företagsam och ansvarfull uppgift har lagts på vår auktionist.
Arne Mårtenson som till vardags
mantlar Arbetsgivarföreningen
KFOs VD-post. Han vet vad båda
dessa egenskaper vill säga.
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BLI MEDLEM I

BESTÄLLNINGSMATERIAL

SKOOPI
Sociala arbetskoopera-

SKOOPI- Sociala arbetskooperativensintresseorganisation - har tagit

tivens intresseorganisation

fram material som handlar om sociala
företag och socialt företagande.
Handbok i social redovisning är en handbok för er som vill göra social redovisning.
Ett exemplar är gratis, frakt tillkommer.
Två exemplar och fler, 30 kronor styck, plus
frakt.

Lathund för arbetsgivare i sociala företag
är utformat som ett uppslagsverk, där finns
de mest förekommande begreppen som en
arbetsgivare i sociala företag bör känna till.
Ett exemplar är gratis, frakt tillkommer.
Två exemplar och fler, 55 kronor styck, plus
frakt.
Lathund om försäkringar för sociala
företag beskriver på enkel svenska olika
begrepp och försäkringsalternativ. Ett exemplar är gratis, frakt tillkommer. Två exemplar och fler, 40 kronor styck, plus frakt.
Sociala företag i Sverige 2008 beskriver
hur sociala företag fungerar och ser ut, samt
presenterar fyra sociala företag i artikelform.
Dessutom en lista där 150 sociala företag i
Sverige presenteras med kontaktuppgifter
och verksamhetsbeskrivning. Ett exemplar
är gratis, frakt tillkommer. Två exemplar
och fler, 60 kronor styck, plus frakt.
Faktablad i mapp. I sju faktablad förklaras och beskrivs sociala företag och hur de
fungerar. Ett exemplar är gratis, frakt tillkommer. Två exemplar och fler, 60 kronor
styck plus frakt.

10 vinnare
10 stycken vinner i Socialaföretagsmässan 2008s lotteri. Vinsten
är värd 1000 kronor som delas
på 10 vinnare.
Du behöver bara fylla i talongen
som finns vid Socialaföretagsmässan 2008s informationsdisk,
lämna tillbaka den ifylld, och vips!
Du är med i lotteriet!
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RAPPORTER
Social redovisning har varit centralpunkten
för ett av SKOOPIs projekt, och som resulterar i fyra rapporter. Rapporterna är gjorda
av de fyra arbetskooperativen som var med i
projektet: Huddinge Agro & Service, Hantverkskooperativet UNITIS, Via Nova och
Kooperativ Valborg. Samtliga rapporter
finns att beställa från SKOOPI. Läs mer på
sidan 8.
Beställ SKOOPIs material via SKOOPIs
hemsida www.skoopi.coop eller på telefon
08-32 72 30.
Rapporterna och ovan nämda material finns
även att ladda ner som PDF-dokument från
SKOOPIs hemsida www.skoopi.coop.
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SKOOPI är sociala arbetskooperativens intresseorganision.
Genom att erbjuda våra medlemmar utbildning och information om socialt företagande
och allt som det berör, stärker
vi tillsammans sociala arbetskooperativens och andra sociala
företags position i samhället och
på arbetsmarknaden.
Som medlem i SKOOPI har ert kooperativ medbestämmanderätt vid
kongresser, blir inbjudna att delta
i utbildningar och konferenser, får
regelbundet SKOOPIs nyhetsblad
Inblick och blir informerad om
politiska förehavanden som berör
sociala arbetskooprativ.
Det går även bra att stödja SKOOPI genom ett stödmedlemskap.
Möjligheten att rösta vid kongresser finns inte vid ett stödmedlemsskap, men i övrigt är medlemskapen desamma.
Avgift
Medlem: sociala arbetskooperativ 600 kronor.
Subventionerade priser på boende, resor och övriga avgifter vid
utbildningar etc.
Stödmedlem: Privat person 250
kronor. Företag/organisation 1500
kronor.
Inga subventionerade priser om
inte annat anges inför respektive
aktivitet.
Kontakta SKOOPI med frågor om
medlemskap.
Bli medlem via vår hemsida:
www.skoopi.coop
eller ring 08-32 72 30.

